
Referat fra Forretningsudvalgsmøde 

på Vandkunsten 12, 1467 København K 
Onsdag den 3. november 2021 Kl. 11.30 – 13.30 

Tilstede: Lars Barfoed, Marion Pedersen, Bent Anders Jensen, Grethe Hald, Susanne Prip Madsen, Anke 

Spoorendonk, Merete Riber 

Landskontoret: Christian Lagoni 

 

1. Godkendelse af dagsorden  
a. Godkendt 

2. Godkendelse af referat  
a. https://intra.foreningen-norden.dk/wp-content/uploads/Referat-af-

forretningsudvalgsmoede-2.-august-2021.pdf 
b. Godkendt.  

3. Proces til ansættelse af Generalsekretær 
a. Der blev nedsat et ansættelsesudvalg med Lars, Marion og Merete.   

4. Meddelelser  
a. Landsformanden  

Lars og Christian havde et godt og spændende møde med Ministeren for Nordisk 
samarbejde. Vi snakkede bl.a. om Nordjobb og kultur og fritids besparelser på 
Nordisk Råds budget. Christian fortsætter dialogen.  
Formanden har debatindlæg i pressen om at styrke det politiske samarbejde i 
Norden, om nordisk samarbejde om forsvars- og sikkerhedspolitik samt i 
samarbejde med professor i statskundskab, Peter Nedergaard, om et mere 
forpligtende nordisk samarbejde baseret på en traktat.  
360 graders eftersynet ruller med mange møder i landet samt møder i 
arbejdsgruppen. Lars er positivt overrasket aktiviteterne mange gode forslag og 
gåpåmod. Emner, der har været drøftet, er bl.a. kommunikation, digital udvikling 
venskabsbyer, rejser mm.  
Lars er blevet formand for Nordens Hus i Færøerne.  
Lars har haft samtaler med historiker Rasmus Glenhøj som gerne ville fortælle om 
hans bog Union eller undergang eventuelt i forbindelse med næste 
repræsentantskabsmøde. 
Lars sammen med Peter Nedergaard drøftet et muligt samarbejde om et 
forskningsprojekt om nordiske politiske samarbejde. Det var der opbakning til at 
arbejde videre med. 
Susanne nævnte, at Peter Nedergaard kunne være et emne til et landsstyrelses- 
eller repræsentantskabsmøde.  

b. Udvalgene 
Merete fortalte at Skole og biblioteksudvalget måtte aflyse mødet – der er nyt 
møde d 12/1.  
Nordisk Litteratur uge. Der var ikke penge til en plakat, derfor har FNF selv lavet en 
plakat, desværre lidt for sent.  
Tilmeldingen er ikke lige så god som tidligere.  
Susanne BSNGO (Dansk Østersø Netværk) holder et arrangement i Dragør som har 
været udskudt. Opfordrer til at arbejdet nedlægges da der er andre spændende 
foreninger på vej i stedet.  
Dansk/Islandsk fond har møde i november, det kører som det skal.  

https://intra.foreningen-norden.dk/wp-content/uploads/Referat-af-forretningsudvalgsmoede-2.-august-2021.pdf
https://intra.foreningen-norden.dk/wp-content/uploads/Referat-af-forretningsudvalgsmoede-2.-august-2021.pdf


Har fået konstruktiv kontakt med FNU, og den nye formand Andreas. 
Grethe har haft kontakt med FNU grundet en spændende udflugt, og kunne 
fortælle at der var en del aktivitet i Århus afdelingen.  
 

c. Landskontoret 
Vi har lavet to A.P. Møller ansøgninger – En App til at supplere Nordjobb sprog og 
kultur samt et samarbejde med Folkemødet i Allinge og nordiske unge frivillige i 
forbindelse med folkemødet i 2022 og 2023.  
Praktikant Martha er godt i gang. Har arbejdet med Nordjobb, Norden i Skolen, 
medlemsundersøgelser, nyhedsbreve mm.  
Der er udsendt et forslag til en lokal mail til kandidater til kommunalvalget med 
opfordring til at styrke det nordiske venskabsbysamarbejde i kommunerne. 
Efter valget den 16. november udsendes et forslag til mail til kandidater, som ikke 
er blevet valgt med henblik på deres eventuelle engagement i Foreningens Nordens 
lokalafdeling.  
Dialog med Viborg animationsskole om en nordisk animationsfestival.  
Susanne ville gerne takke for arbejdet med Margrete-filmen, der havde skabt 
mange gode oplevelser og arrangementer.   

5. Økonomi 
Christian fortalte at alt følger det af repræsentantskabet og landsstyrelsen 
vedtagne budget. Mindre kontingent nedgang, men indenfor det forventede.  
Flagning og styrelsesudgifter er øget en smule.  
Det nye budget fra Nordisk Råd påvirker ikke foreningens økonomi negativt i 2022.  

6. FNF 
Lars fortalte at FNF holdt et fint debatmøde i forbindelse med Nordisk Råds 
session. Mange unge deltagere. Lars indledte mødet med et oplæg bl.a. med 
udgangspunkt i hans nyeste læserbrev i Politiken med professor Steen Nedergaard, 
hvor de opfordrede de nordiske lande til at koordinere udenrigspolitik.  
Der blev afholdt et præsidiemøde i forbindelse med sessionen, hvor foreningernes 
status blev drøftet. Vi drøftede handlingsplanen for FNF omkring 2022 med blandt 
andet målsætninger for arbejdet og venskabsbyer i foreningerne, hvor arbejdet 
med både hovedstadsmøder og de lokale venskabsforeninger skal huskes. På 
mødet var der også en debat om politiske beslutninger og processer. Vi må som 
forening kunne agere hurtigere i den politiske proces og debat. Sverige ville ikke 
være med til at godkende handleplanen, da forslaget bl.a. omhandler opfordring til 
foreningerne om at iværksætte bestemte aktiviteter. De ville først have 
handleplanen ud til gennemsyn i de nationale foreninger. Det blev besluttet at 
vedtage de dele af forslag til handlingsplan, der  
Anke mente at Foreningen NORDEN skal bidrage til det nordiske samarbejde, vi er 
den folkelige garant. Venskabsbysamarbejdet er vigtigt og vi må understøtte det i 
foreningen.  
Marion berettede om hvordan foreningen i Finlands dårlige økonomiske styring 
påvirker resten af foreningernes afregning i forhold til NMR.  
Anke spurgte ind til informationsmidlerne fra NMR til foreningen.  
Christian berettede om nye informationsmidler i Danmark, der var blevet brugt til 
informationsarbejde om nordiske projekter. Midlerne er ikke blevet taget fra 
Informationskontoret i Flensborg.  
Lars berettede om en god stemning på mødet. Dejligt at der var mange nye 
mennesker, det gav en god debat.  



FNF har også søgt A.P. Møller midler, hvilket vi er en mindre del af. Både til 
Nordjobb og til Norden i Skolen.  

7. Evaluering af repræsentantskabsmødet 

Lars roste et meget vellykket repræsentantskabsmøde. God logistik, stemning, talere, sal 
mm. På alle måder et vellykket møde. Transporten til Aabenraa var for nogen det eneste 
problem.  

Bent nævnte at det ville have været flot at være på Folkehjem.  

Susanne nævnte, at der tidligere havde været endnu større logistik problemer grundet 
sporarbejde.  

Merete var også tilfreds med mødet.  

8. Forberedelse af landsstyrelsesmødet 

Vi skal have godkendt de nye vedtægter fra FNF.  

Vi laver en eftertilmelding til tillidsmandsmødet– der er mange med, så hvis der er flere 
interesserede, er de velkomne.  

Flere har rejst spørgsmålet om, hvorvidt arrangementer i Foreningen NORDENs 
lokalafdelinger skal være tilgængelig for alle medlemmer, og ikke kun for lokalafdelingens 
egne. Der var der umiddelbart tilslutning til. Men Christian gjorde opmærksom på, at 
lokalafdelingerne er suveræne for deres økonomi, derfor bestemmer de selv hvem der skal 
betale eller ej.  

Anke – i Sønderjylland må alle medlemmer i kredsen deltage i alle arrangementer.  

Susanne fortæller at alle medlemmer har adgang til Københavnsafdelingens 
arrangementer.  

Grethe Det er vigtigt at vi får lavet nogle fælles retningslinjer. Hvor står det i vores 
vedtægter?  

Marion i Dragør er alle medlemmer af Foreningen velkomne til rejser mm.  

Susanne nævnte, at når der er kommunale tilskud i arrangementer kan det være et 
problem. Det er fint, at vi får det påpeget som en politik.   

Bent det kan også være et problem i forbindelse med rejser.  

Forretningsudvalget blev enige om at det kunne være et punkt til drøftelse på 
tillidsmandsdagen.  

 



9. Kommende møder 
Christian sender nogle nye forslag ud til FU møder.  

Forslag:  

Onsdag d 23 februar flyttes til torsdag den 24. februar kl. 12-16 i København  

Onsdag d 18 maj flyttes til torsdag den 12. maj kl. 12-16 i København 

 

10. Evt.  
Grethe påpegede at der har været nogle gode tv-udsendelser med Anne og Anders, samt at Karin 

Gaardsted han lavet et læserbrev, som bliver sendt til Nordiske.  

Anne og Anders kunne være et emne til et repræsentantskabsmøde som oplægsholder.  


