
FORENINGEN NORDEN 

  
  

REFERAT FRA FORRETNINGSUDVALGSMØDE 

TORSDAG DEN 26. NOVEMBER 2020 KL. 12 – 16 

PÅ KRUDTLØBSVEJ, KØBENHAVN 

  

  

Til stede: Marion Pedersen (landsformand), Dorit Myltoft (næstformand), Grethe Hald, Bent 

Jensen, Susanne Prip Madsen og Merete Riber. 

  

Afbud: Anke Spoorendonk. 

  

Referat: Peter Jon Larsen. 

  

DAGSORDEN: 

  

1. Godkendelse af dagsorden 

  

Dagsordenen blev godkendt. 

  

2. Godkendelse af referat fra seneste forretningsudvalgsmøde 15. oktober 2020 

  

Referatet blev godkendt. 

  

3. Meddelelser 

a. Landsformand 

  

Marion Pedersen gjorde opmærksom på, at Dansk Sprognævn har repræsentantskabsmøde dagen 

efter dette møde, virtuelt. På grund af covid-udfordringerne havde der ikke været andre møder siden 

sidst. 

 

b. Forretningsudvalg, herunder udvalgene 

  

Merete Riber fortalte, at Nordisk Litteraturuge var blevet gennemført i coronaens tegn. I 2018 var 

der 320 danske institutioner tilmeldt, i 2019 var der 246 og i 2020 havde der været 160 tilmeldte. 

Men mange havde også afholdt sig fra at deltaget på grund af sundhedssituationen. Skolerne og 

bibliotekerne havde også været udfordret. Hun gjorde endvidere opmærksom på, at den 

fællesnordiske bevilling til Nordisk Litteraturuge fra Nordisk Ministerråd var sat ned fra tidligere 

kr. 500.000 til kr. 250.000. 

  

Marion Pedersen gjorde opmærksom på, at det nu var aftalt, at vi fastholder aktiviteten og finder 

de manglende midler gennem en ny opgavefordeling, hvor de enkelte foreninger bl.a. selv skal stå 

for alle oversættelserne, men dette kan ske gennem de midler, som foreningerne modtager til de 

regionale informationskontorer. Da der for Danmarks vedkommende er tale om nye penge, vil dette 

ikke belaste vores forenings økonomi.   

  

  



  

c. Generalsekretær 

  

Peter Jon Larsen henviste til den ret omfattende løbede skriftlige orientering, der var givet 

undervejs. Han havde lige haft et positivt møde med A. P. Møller Fondens nye direktør, Mads 

Lebech. Han nævnte også afslutningen af vores del af det danske formandskabsprogram, der skete i 

forbindelse med en særdeles vellykket konference på Gribskov Gymnasium den 23. oktober og 

unge-videoerne er tilgængelige på vores hjemmeside, det samme gælder den spændende 

forskningsrapport, der var blevet lave i forbindelse med projektet.  

  

Peter Jon Larsen ville inden jul sende nogle ideer ud til lokalafdelingerne vedrørende 2021, hvor 

der gerne skulle gøres en ekstra indsats i foreningen lokalt, efter at vi i høj grad havde været lukket 

ned i 2020. Nogle ideer var, at man kunne tilbyde medlemmerne gratis kaffe og kage ved 

arrangementerne i 2021, eventuelt sætte deltagergebyrer ved arrangementer ned eller helt fjerne 

dem i 2021 – og samtidig var det fortsat vigtigt at understrege, at medlemmerne jo også betaler 

kontingent for at støtte den nordiske sag. 

  

Bent Jensen fortalte, at de i hans lokalafdeling havde holdt Skumringstime sammen med 

biblioteket, og der var kommet mange nye til arrangementet.  

  

Grethe Hald gjorde opmærksom på, at de i hendes lokalafdeling arbejdede ud fra fuldt program i 

2021.  

  

4. Økonomi 

 

Peter Jon Larsen gjorde opmærksom på, at økonomien ikke var blevet ringere under året, hvilket 

nok kom til at betyde et noget bedre resultat end forventet i budgettet.  

  

5. Formandsindstilling til landsstyrelsen 

  

Forretningsudvalget havde i sin egenskab af valgudvalg en drøftelse af formandssituationen med 

henblik på at indstille en kandidat til landsstyrelsens møde 6. marts 2021. Valgudvalget havde 

modtaget en lang række emner fra blandt andet flere kredse. Efter en drøftelse valgte valgudvalget 

at indstille Lars Barfoed til ny landsformand. 

  

6. FNF 

  

Peter Jon Larsen henviste til dagsorden og bilag samt referat, der var sendt ud fra seneste møde i 

det administrative kollegie i FNF. Han gjorde opmærksom på, at næstkommende præsidiemøde 

ville blive afholdt virtuelt den 3. december. 

  

7. Eventuelt, herunder fastsættelse af kommende møde(r) 

  

Næste møde i forretningsudvalget var fastsat til 

MANDAG DEN 8. FEBRUAR 2021 KL. 12 – 15 og 

MANDAG DEN 19. APRIL 2021 KL. 12 – 15.  

  

Pjl/pjl 10.12.20  



 


