
FORENINGEN NORDEN 

 

REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 

MANDAG DEN 13. APRIL 2015 KL. 12.00 – 16.00 

PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR 

 

Til stede: Karen Ellemann (landsformand), Bente Dahl, Birte Fangel, Susanne Prip Madsen, 

Georg Møller, Marion Pedersen og Merete Riber. 

Referat: Peter Jon Larsen. 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra seneste møde 23. januar 2015 

Referatet blev godkendt. 

3. Meddelelser 

a.) Landsformand 

Karen Ellemann havde ikke yderligere meddelelser end de, der i forvejen var sat på dagsordenen. 

b.) Generalsekretær 

Peter Jon Larsen berettede om arbejdet med flytningen, som skred planmæssigt frem. Han bad 

forretningsudvalget om opbakning til, at vi solgte de materielle effekter fra Malmøgade i det 

omfang, de ikke skulle flyttes med til Vandkunsten. Udkastet til lejekontrakten med Danmarks 

Lærerforening var udsendt, og han indstillede, at blev underskrevet, da den fulgte de beslutninger, 

der var truffet.  

Forretningsudvalget tilsluttede sig dette. 

Peter Jon Larsen gjorde endvidere opmærksom på, at Udenrigsministeriet havde meddelt, at det 

var tid for ny konstituering i forbindelse med Kulturfonden for Danmark og Finland.  

Forretningsudvalget besluttede at genudpege Erik Rasmussen med Birte Fangel som suppleant 

under forudsætning af endelig vedtagelse på landsstyrelsens konstituerende møde lørdag den 20. 

juni. 

c.) Forretningsudvalg, herunder fra udvalgene 



Bente Dahl meddelte, at hun havde deltaget i Nordisk Råds kulturudvalgs møde, hvor hun som 

FNF’s repræsentant i Orkester Norden havde fortalt om orkestrets virke for at få bibeholdt støtten til 

virksomheden. 

Susanne Prip Madsen rapporterede fra FNU’s landsmøde. Hun håbede på, at FNU efter 

konstitueringsmødet ville komme bedre i gang med virksomheden. Hun fortalte også om 

forberedelserne til Folkemødet på Bornholm, som kørte på skinner. Der var pt. 11 tilmeldte til 

aktiviteten i Foreningen NORDENs regi.  

Marion Pedersen fortalte om forberedelserne til den gave i form af en broche med de nordiske 

svaner og det tilhørende digt, som hun ville overbringe til foreningens protektor, Dronning, i 

anledning af Dronningens 75 års fødselsdag. 

Forretningsudvalget takkede Marion Pedersen for hendes indsats i den anledning.  

Georg Møller berettede fra formiddagens kommunikationsudvalg. Referatet kan nu læses på 

intranettet. 

Susanne Prip Madsen bad om, at Foreningen NORDENs navn blev korrigeret på facebook, så 

Norden kom med versaler, som det sig hør og bør. 

Merete Riber fortalte om arbejdet i Uddannelsesudvalget, hvor der nu var produceret et 

inspirationsmateriale til lokalafdelingerne/tillidsfolkene om Hvad får man ud af et 

skolemedlemskab? Hvad kan Foreningen NORDEN tilbyde lærerne? mm. Hun fortalte også om 

fremdriften i forbindelsen med Nordisk Biblioteksuge, hvor den nordiske gruppe nu var enige im 

tema og indhold. Mandag den 9. november 2015 samles børn og voksne på skoler og biblioteker i 

hele Norden, når Nordisk biblioteksuge for 19. gang bliver skudt i gang med temaet ´Venskab i 

Norden´.  For de yngste børn bliver der læst højt fra ´Vaffelhjerte´ af Maria Parr, som handler om 

venskabet mellem Theo og Lena. De ældre børn får fornøjelsen af Marjun Syderbø Kjelnæs´ ´Skriv 

i sandet´, som er en novellesamling der fortæller historien om en weekend, gennem 10 forskellige 

par øjne. I Skumringstimen vil de voksne få fornøjelsen af ´De Islandske sagaer´.  

Merete Riber fortalte endvidere om farfatterturneen, som just havde været afholdt, og som blev en 

stor succes. 

4. FNF  

Karen Ellemann fortalte om arbejdet i FNF. Retningen var god, og alle var enige om at prioritere 

det basale foreningsarbejde højere end projektvirksomheden. Stillingen som forbundssekretær var 

slået op, og et ansættelsesudvalg var i gang med at se på forskellige muligheder. Beslutningen om 

hvem, der skulle tiltræde den nyformulerede stilling ville blive taget på FNF’s præsidies møde den 

29. april. Hun fortalte også om jubilæumskonferencen, der ville blive afholdt på Christiansborg i 

forbindelse med præsidiemødet. 

5. Økonomi 

Peter Jon Larsen henviste til beretningen under landsstyrelsens møde, hvor regnskabet blev 

forelagt. Han glædede sig over, at de bevillinger, vi traditionelt modtager, var på vej i 2015. Dog 

ved vi endnu ikke, om forhøjelse til skolearbejdet går igennem, hvilket vi håber meget på. 

Med hensyn til istandsættelsen og flytningen havde han endnu ikke overblik over, hvad 



omkostningerne ville blive. Det kan først ske, når vi helt præcis ved, hvilke krav ejendommen har 

til tilbageleveringsstandarden.  

 

6. Formandskabsåret 2015 

Peter Jon Larsen gjorde opmærksom på, at vi endnu ikke havde modtaget den endelige kontrakt 

fra ministeren, men den var undervejs. Han gjorde også opmærksom på, at to aktiviteter ville blive 

prioriteret, nemlig aktiviteten omkring Ytringsfrihed, demokrati og foreningsfrihed samt 

undersøgelsen vedrørende den nordiske arbejdsmarkedsmodel. 

       7.  Repræsentantskabsmøde den 30. maj 2015 

 - herunder rollen som valgudvalg 

Forretningsudvalget havde en kort gennemgang af repræsentantskabsmødet, som i høj grad var 

forberedt på seneste landsstyrelsesmøde. Materialerne lå nu tilgængelige på intranettet, og det 

eneste vi manglede, var de kritiske revisorers udtalelse, som næppe - set i lyset af 

regnskabsresultatet - ville give problemer. 

Forretningsudvalget gennemgik også spørgsmålet om Temadrøftelsen, hvor Mogens Lykketoft 

desværre ikke kunne deltage, men der var nu rettet henvendelse til Udenrigsministeren med samme 

emne. Som alternativer blev nævnt Nicolai Wammen og Uffe Østergaard. 

Valgudvalget havde herefter en drøftelse af formandssituationen. Som konklusion på drøftelsen 

meddelte Karen Ellemann, at hun i en kort overgangsperiode er villig til at stille op til genvalg, da 

den parlamentariske situation var noget usikker pga. det forestående folketingsvalg. Valgudvalget 

var enigt om, at en kandidat bør findes blandt folketingets medlemmer. Det styrker vores 

forhandlingsposition i forhold til myndighederne. Mange folketingsmedlemmer kender i dag ikke 

deres fremtid efter et valg.  

Valgudvalget tog med stor tak imod Karen Ellemanns tilbud om at fortsætte, indtil den 

parlamentariske situation er afklaret. 

Rent praktisk kommer det til at betyde, at vi i efteråret indkalder til et ekstraordinært 

repræsentantskabsmøde med det ene punkt på dagsorden: Valg af landsformand. Det kan gøres i 

forbindelse med landsstyrelsens møde i efteråret eller Tillidsmandsdagen i november. Da der ikke 

kræves et vidst antal delegerede for at være beslutningsdygtig, kan det jo holdes for beskedne 

omkostninger. 

        8.  Eventuelt – herunder fastsættelse af kommende møde 

Næste møde blev fastsat til 

TIRSDAG DEN 9. JUNI KL. 14.00 – 16.00  

PÅ FORENINGENS LANDSKONTOR 

Pjl/PJL 27.04.15 

 

 


