
FORENINGEN NORDEN

REFERAT AF
FORRETNINGSUDVALGSMØDE

ONSDAG DEN 10. OKTOBER 2007 KL. 12.00 TIL 15.30
PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR

Til stede: Frode Sørensen  (landsformand), Arne Nielsen  (næstformand), Poul E. Frederiksen, 
Susanne Prip Madsen, Erik Rasmussen og Merete Riber. 

Afbud: Henrik Hagemann.

Referat: Peter Jon Larsen.

1. Fastsættelse af dagsorden

Med tilføjelse  af  yderligere  punkter  til  dagsordenen,  som fremgår  af  nærværende  referat,  blev 
dagsordenen vedtaget.

2. Godkendelse af referat fra seneste møde, 9. maj 2007

Referatet blev godkendt.

3. Evaluering af repræsentantskabsmødet

Frode Sørensen  åbnede en drøftelse angående godkendelsesprocedure for referatet fra repræsen-
tantskabsmødet.  Efter  en drøftelse  konkluderede formanden,  at  referatet  skal  godkendes på  det 
konstituerende landsstyrelsesmøde. 

Susanne Prip Madsen  mente, der havde været mange gode indlæg på repræsentantskabsmødet. 
Hun  nævnte  dog,  at  man  burde  tænke  på  offentlige  transportmuligheder  i  forbindelse  med 
planlægningen af sted for afholdelse af mødet.

Erik  Rasmussen  mente  det  havde  været  et  rigtigt  godt  møde,  og  han  havde  store  roser  til 
lokalafdelingens indsats i forbindelse med forberedelsen og gennemførelsen af mødet. Han roste 
også  sagsforberedelsen,  som  sikrede  nogle  hurtige  og  gode  vedtagelser,  f.eks.  af  hele 
strukturreformen og de dertil hørende vedtægtsændringer.

Poul E. Frederiksen  beklagede at han havde været forhindret i at deltage, men han havde mødt 
lokale folk, der havde deltaget, som roste både stedet og mødets forløb.

Merete Riber påpegede specielt den dejlige stemning og det gode sted. Mødet fik UG.



Arne Nielsen mente også, at mødet havde været godt forberedt og lokalafdelingen havde stået for et 
godt  arrangement.  Han hæftede sig også ved det  gode indlæg fra Jørn Lund i  forbindelse med 
prisoverrækkelsen. 
Frode Sørensen tog forskellige punkter op fra debatten. Først Henrik Hagemanns opfordring til et 
foreningsmæssigt  engagement  i  klimaspørgsmålene.  Han  ønskede,  at  sagen  sættes  på 
landsstyrelsens dagsorden på mødet efter årsskiftet.  Han mente også, at foreningerne i de andre 
nordiske lande skulle inddrages.

Susanne Prip Madsen orienterede om, at FNU har et godt klimaoplæg, som vi nok bør inddrage i 
den fortsatte drøftelse om emnet.

Frode  Sørensen  tog  også  Henrik  Hagemanns  anden  del  af  globaliseringen  op,  nemlig  at 
konsekvensen af globaliseringen kan skabe nye grænsehindringer: der kommer en lang række nye 
retsregler  pga.  internationale  konventioner,  EU  lovgivning  mm.,  der  skal  omsættes  fra 
internationale til nordiske retsregler. Også Merete Ribers indlæg om bogen Paradisfuglen tog han 
op, hvor vi må se at komme ud over rampen til jul og får solgt de sidste, så vi kan få trykt endnu et 
oplag. 

Peter Jon Larsen meddelte, at han havde været i kontakt med bogforlag, for at få dem til at tage 
Paradisfuglen med, så de kunne komme med i deres distributionsordninger til boghandlerne, men 
det var der ingen, der havde ønsket.

Merete Riber anbefalede en annonce i boghandlernes blad, Bogmarkedet.

Frode  Sørensen  henviste  derefter  til  Georg  Møllers  indlæg  om  venskabsbysamarbejdet,  hvor 
Grethe  Olsen  fra  KL efter  mødet  havde været  i  hovedet  på  sin  organisation  med spørgsmålet. 
Spørgsmålet om EU-tilskud til venskabsbyarrangementer bliver nu undersøgt af landskontoret også 
for så vidt angår Norge og Island, som ikke er med i EU. Han tog også, i forlængelse af Susanne 
Prip Madsens indlæg, spørgsmålet om Østersøområdet op.

Susanne  Prip  Madsen  uddybede  og  gjorde  opmærksom  på,  at  Københavnsafdelingen 
repræsenterede landsforeningen i Østersøsamarbejdet,  og at  de andre NORDEN-foreninger også 
deltog, især den finske generalsekretær var meget aktiv.

Frode Sørensen bad generalsekretæren tage sagen op på næste direktørmøde i FNF. Han henviste 
yderligere til  Kristina Aaltonens bemærkninger om NMRs manglende interesse for alt  folkeligt, 
som han ville se på mulighederne for at rejse under Nordisk Råds session i Oslo i slutningen af 
måneden.  Også spørgsmålet  om at  inddrage de nye nordboere mere i  vores  foreningsliv skulle 
prøves.

Arne Nielsen  gjorde opmærksom på, at  det spørgsmål og integrationsproblematikken i det hele 
taget  var  med  i  drøftelserne  i  FNFs  globaliseringsdebat,  som  var  en  væsentlig  del  af  FNF-
drøftelserne og mission og værdier.

Frode  Sørensen  var  derefter  inde  på  Bendt  Thuesens  indlæg  om  skolearbejdet.  Bendt  havde 
meddelt, at han nu trak sig som formand for skolenetværket, men havde dog lovet at deltage på 
næste skolenetværksmøde lørdag den 26. januar, men landsformanden ville også selv forsøge at 
deltage  på  mødet.  Han  mente  også  det  var  kredsenes  ansvar  at  være  repræsenteret  på 



skolenetværksmøderne.  Skolearbejdet  burde  have  en  mere  dybdegående  drøftelse  i 
forretningsudvalget,  og  han  bad  om,  at  skolekonsulenten  blev  indkaldt  til  næste  møde  i 
forretningsudvalget. Han var også interesseret i at høre hvor mange spørgsmål, der blev stillet til 
servicetelefonen Hallo Norden, ligesom han bad Nordjobbkonsulenten sammen med Hallo Norden 
konsulenten undersøge Peter Munchs indlæg vedrørende kravet fra Axelborg om arbejdstilladelse 
til en nordjobber. Han henviste også til Lars Aagaards indlæg om Nordisk Informationskontor i 
Flensborgs 10-års jubilæum, der fejres ved et seminar lørdag den 17, november, hvor han gerne så, 
at flere fra landsforeningen deltog. Vedrørende de to beslutninger på repræsentantskabsmødet: Det 
første fra Fyn angående, at samtlige kredse udnævner to eller flere ildsjæle i kredsene til Foreningen 
NORDENs  nordiske  ambassadører  samt  at  ambassadørerne  tilbyder  skolerne  i  deres  område 
vederlagsfri gæstelærer, som i en eller flere timer fortæller om nordisk historie og nordiske værdier, 
forslog  han,  at  der  sendes  en  reminder  til  kredsformændene,  så  de  vælger  to  ambassadører  på 
kredsenes  næste  møder  og  at  de  samtidig  får  Poul  Lundsgaards  oplæg.  Han  foreslog  også,  at 
ambassadørmodellen og gæstelærerordningen i det hele taget blev sat på som tema på det næste 
landsstyrelsesmøde efter årsskiftet. Det andet fra Jakob Kjær, Foreningen NORDEN, Malt Herred 
med  en  opfordring  til  at  udarbejde  et  studiekredsmateriale  om  nordisk  identitet,  bad  han 
generalsekretæren få nogle til at læse det med forslaget sendte materiale igennem for forbedringer 
mm., hvorefter det kan sendes ud til lokalafdelingerne med en opfordring til at tage idéen op. 
     

4. Meddelelser
a.) Roskildekredsen – status

Peter Jon Larsen gjorde opmærksom på, at ikke alle lokalafdelinger i kredsen havde svaret på det 
brev, der var udsendt om hvor de ønskede at være med, når nu kredsen blev nedlagt. Der ville nu 
blive fulgt op på sagen, så landsstyrelsen kan træffe afgørelsen eller godkende ønskerne.

b.) Samarbejde med Copydan om pres på TDC vedr. NRK

Peter Jon Larsen meddelte, at han ikke havde modtaget det lovede materiale fra Copydan, hvorfor 
sagen udsættes.

c.) Triangelprojektet 

Frode  Sørensen  henviste  til  det  brev,  der  var  afsendt  til  Ålborgs  borgmester.  Vi  havde  ikke 
modtaget svar endnu, så sagen udsættes.

d.) Skolearbejdet 

Frode Sørensen  henviste  til  idékataloget,  der  var  udarbejdet  som et  resultat  af  Internt  Kursus 
arbejde. Han mente ikke det kunne stå alene, men burde bearbejdes.

Arne Nielsen  foreslog,  at  der  så  blev nedsat  et  underudvalg  under  skolenetværket,  som havde 
gennemgået idékataloget, til at bearbejde oplægget.

Efter  en  kort  drøftelse  blev  forretningsudvalget  enige  om  at  spørge  Preben  Birkbak,  Gun 
Løvschal og Ann Møller Gram med Klaus Elmo Petersen (sekretær) om at uddybe oplægget.

e.) E-post service



Poul  E.  Frederiksen  mente,  at  med  stigende  krav  om  mere  og  aktuel  information,  er  det 
nærliggende at bruge nettet, hvor budskaber kan viderebringes på sekunder - tilmed ganske gratis, 
hvad der i sig selv er yderst interessant. Konkret foreslog han, at Foreningen NORDEN etablerer et 
net til de 120 lokalforeninger, vel vidende at ikke alle formænd endnu er på nettet – i stedet må 
disse foreninger opgive en kontaktadresse.

Peter Jon Larsen gjorde opmærksom på, at teknikken nu endelig var så fremskreden, at foreningen 
teknisk kunne imødekomme kravet, hvorfor referatet fra repræsentantskabsmødet just var udsendt, 
som  vedhæftet  fil,  til  lokalafdelingsformændene.  Andre  grupper  kunne  også  nu  genereres  af 
medlemssystemet.

f.) Norden Nu

Frode Sørensen mente, at seneste nummer af medlemsbladet fra juni 2007 var udmærket, men han 
så gerne at bladets redaktør tog fat på nogle nordisk kontroversielle emner og belyste. Der bør være 
sådan et emne i hvert nummer.

g.) Informationskontoret i Flensborg

Frode Sørensen henviste til, at Foreningen NORDEN havde en aftale med Informationskontoret, 
der modtog midler  fra landsforeningen for at  udføre forskellige funktioner bl.a.  at  vedligeholde 
læsekredsarbejdet  og  lave  den  turne  til  lokalafdelingerne,  som  sidste  år  var  med  Einar  Mar 
Gudmundsson og i år handlede om Jónas Hallgrímsson. Læsekredsmaterialet er nu opdateret med 
grønlandsk litteratur.

Susanne Prip Madsen mente det kunne være interessant at få læsekredse til at sende ind, hvad de 
har læst.

Merete Riber fortalte, at de just i Holstebro havde startet en læsekreds.

Frode Sørensen bad om, at Ole Oxholm så på læsekredsene sammen med Anette Jensen til næste 
nummer af Norden Nu.

h.) Skumringstid

Frode Sørensen gjorde opmærksom på, at Skumrigstid ville blive gennemført i 2008 med tilskud 
fra NMR, men at det derefter er slut med tilskuddet. Han mente vi nu skulle forberede os på 2009 
og tage situationen op i FNF med en klar markering om, at Skumringstid er så vigtig en aktivitet, så 
den skal fortsættes.

i.) Landslotteri

Frode Sørensen gjorde opmærksom på, at salget i forbindelse med Landslotteriet nu er så lavt, at 
indtægtssiden  rør  udgiftssiden  for  landsforeningen.  Han  bad  om en  opgørelse  på  resultatet  for 
landslotteriet  2007  økonomisk  og  salgsmæssigt,  så  det  kunne  komme  op  på  næste 
forretningsudvalgsmøde.



j.) Nordjobbnetværket

Erik Rasmussen var blevet valgt til at sidde i udvalget for forretningsudvalget. Der havde været 
møde den 4.  september,  hvor  kun formanden,  han og sekretæren var  mødt op.  Det  var  utrolig 
skuffende.

Frode Sørensen ønskede sagen taget op i forbindelse med konstitueringen.

5. FNF
a.) Styreseminar på Island

Arne Nielsen fortalte om styreseminaret, hvor man første dag havde haft nogle meget spændende 
indlæg  om  globaliseringen  og  om  den  islandske  økonomi,  gode  indlæg  med  meget 
envejskommunikation, og anden dag havde hver forening præsenteret, hvad de havde tænkt sig at 
gøre  omkring  globaliseringen,  hvorefter  der  havde  været  gruppearbejde  i  små  tre  kvarter. 
Gruppelederne er så blevet bedt om at sende hovedkonklusionerne ind til FNF efterfølgende om 
bl.a.  integration  –  også  på  det  basale  plan  ex.  i  lokalafdelingerne.  Generelt  havde  selve 
tilrettelæggelsen ikke givet meget plads til at komme til orde for styremedlemmerne, ligesom der 
havde været for mange kokke til at tilrettelægge og gennemføre seminaret.

Erik Rasmussen var enig, og programmet havde været noget forvirrende og blev ændret hele tiden. 
Det var dårligt tilrettelagt – de kunne have lært noget af styreseminaret i Sønderborg.

Susanne Prip Madsen  mente der var vanvittigt meget at leve op til fra Sønderborg. Hun mente 
heller ikke, at direktørerne skal være med i gruppearbejdet og under ingen omstændigheder være 
styrende. Det er et møde for de folkevalgte ledere.

Poul  E.  Frederiksen  henviste  til  temaerne  energiteknologi,  geotermisk  energi,  vindkraft,  CO2 
påvirkning  og  Nordatlanten  samt  Globalisering.  Ole  Stavad  holdt  en  peptalk,  hvor  han 
understregede  Nordens  rolle  med  højeste  beskæftigelse,  uden  korruption,  det  nordiske 
velfærdssystem, som skulle bruges aktivt i globaliseringen.

Forretningsudvalget  blev enige  om at  invitere  Ole Stavad til  at  komme med indlægget  på det 
kommende  landsstyrelsesmøde  og  at  Arne  Nielsen ligeledes  ville  komme  med  sit  indlæg  fra 
Styreseminaret. 

6. Forberedelse af det konstituerende landsstyrelsesmøde 24. oktober 2007 i Odense

Temaet blev i konsekvens af foregående drøftelse Globalisering med de to nævnte indledere.

a.) Næstformand

Forretningsudvalget indstiller genvalg af Arne Nielsen.



b.) Forretningsudvalg

Forretningsudvalget  indstiller  genvalg  af  Susanne  Prip  Madsen,  Henrik  Hagemann  (begge 
repræsentantskabsvalgte)  og  Poul  E.  Frederiksen,  Erik  Rasmussen,  Merete  Riber  (alle 
amtskredsvalgte).

c.) Organisationsudvalg

Forretningsudvalget  indstiller  genvalg af  Arne Nielsen (formand),  Jens Peter T. Jensen,  Lisbeth 
Johansen, Susanne Prip Madsen, Helge Sørensen samt en repræsentant fra FNU.

d.) Nordjobbnetværk

Forretningsudvalget  indstiller  genvalg  af  Dorit  Myltoft  (formand),  Karin  Arveschoug  Jensen, 
Mogens Brock, Karen Havelund, Erik Rasmussen og repræsentant fra FNU.

e.) Skolenetværk

Forretningsudvalget drøftede sagen, men den vil blive drøftet videre samtidig med at skolearbejdet 
kommer op på næste forretningsudvalgsmøde.

f.) Sproggruppe

Forretningsudvalget indstiller genvalg af Henrik Hagemann (formand) og Dorit Myltoft.

g.) Foreningen NORDENs repræsentant i FNU

Forretningsudvalget indstiller genvalg af Susanne Prip Madsen.

Frode Sørensen  meddelte, at udvalgsstrukturen nu fortsætter som hidtil, men at der skal ske en 
reformering efter næste repræsentantskabsmøde. Han ville bede alle udvalgene og netværk komme 
med  et  oplæg  om  hvilke  arbejdsområder  i  foreningen  de  forudser  fremadrettet.  Han  ønskede 
oplæggene fra udvalgene inden 31.12. 2007. Udvalgene skal ikke leve deres eget liv, men der skal 
ligge en indstilling til forretningsudvalget efter hvert møde i udvalgene, som forretningsudvalget 
kan forholde sig til. 

Forretningsudvalget drøftede indstilling vedrørende det næste møde i landsstyrelsen og ville foreslå 
lørdag den 23. februar 2008, alternativt onsdag den 27. februar 2008.

7. Eventuelt – herunder fastsættelse af kommende møde

Frode Sørensen informerede om den nordiske redegørelsesdebat i Folketinget og et problem med 
foreningens statstilskud, som nu var blevet løst.



Merete Riber  informerede om et arrangement i Holstebro med den tidligere modtager af vores 
nordiske hæderspris, Rasmus Lyberth, som havde givet god omtale i medierne. Hun informerede 
også om et storstilet arrangement, der skulle løbe af stablen i Remissen i Brande den 24. oktober 
2008 under overskriften Nordiske Toner.

Frode Sørensen mente det var godt, man turde satse så højt, og at arrangementet skulle informeres 
bredt ud også til andre lokalafdelinger i resten af Danmark. Han nævnte også Ny nordisk Mad, som 
et godt bud på nye aktiviteter.

Poul E. Frederiksen  bad om, at der for klarhedens skyld blev sendt besked om, at  den gamle 
telefonbog  over  tillidsfolk  ikke  længere  laves,  efter  at  man  nu  kan  finde  navne  mm.  på 
hjemmesiden.

Peter Jon Larsen lovede, at det ville blive meddelt (hvilket nu er gjort i Nyhedsbrev for Tillidsfolk 
2/2007, red.).

Næste møde blev fastsat til
ONSDAG DEN 19. DECEMBER 2007 KL. 12.00

mødet vil blive afsluttet med en middag kl. 17.00



PJL/pjl 24. oktober 2007. 
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