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REFERAT AF 

FORRETNINGSUDVALGSMØDE 
ONSDAG DEN 16. NOVEMBER 2005 KL. 12.00 – 16.00 

PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR 
  

 
Til stede:  Frode Sørensen (landsformand), Arne Nielsen (næstformand), Poul E. Frederiksen, 
Henrik Hagemann, Erik Rasmussen og Merete Riber.  
 
Fraværende:  Susanne Prip Madsen. 
 
Referat: Peter Jon Larsen. 
 
Frode Sørensen åbnede mødet og rettede en særlig velkomst til Merete Riber, som var med for 
første gang. Han håbede på et godt samarbejde. 

 
1. Fastsættelse af dagsorden 

 
Dagsordenen blev fastsat som følger. 
 

2. Godkendelse af referat fra seneste møde 26. maj  
 
Referatet blev godkendt. 
  

3. Sager til drøftelse 
a.) Informationsarbejdet/indstik i MetroXpress 

 
Peter Jon Larsen redegjorde for forhandlingerne med Nordisk Ministerråd om indstikket, som de 
betalte. Valget faldt på MetroXpress, da målgruppen og udbredelsen var interessant for os. 
Indholdet var lavet af vores nye informationsmedarbejder Lisbet Larsen, der dog først tiltræder 
2006. Han fortalte om arbejdsbeskrivelsen for den nye informationsmedarbejder, der ud over fire 
numre af Norden Nu skal udvikle WEB-baserede informationer og nyhedsstof, herunder 
pressemeddelelser mm. 
 
Frode Sørensen understregede vigtigheden af, at foreningen i højere grad kom ud over rampen 
med nordisk stof, herunder nyhedsbreve med aktuelle nordiske temaer. 
 
Merete Riber håbede også, at den nye informationsmedarbejder vil hjælpe lokalafdelingerne med 
information og hjemmesider. 
 
Poul E. Frederiksen glædede sig over indstikket og især, at det henvendte sig ud over menigheden. 
 
Erik Rasmussen mente også, at indstikket var godt, og det lovede godt for fremtidens information. 
 



Henrik Hagemann fortalte om omlægningerne på informationssiden hos Nordisk Ministerråd og 
Nordisk Råd. 
 
Frode Sørensen ønskede en temadrøftelse om information på næste forretningsudvalgsmøde, hvor 
den nye informationsmedarbejder deltager i temadrøftelsen.  
 

b.) Frivilligkonferencen 
 
Peter Jon Larsen henviste til det tidligere udsendte i sagen og frivilligkonferencens hjemmeside, 
hvor alle oplysninger er tilgængelige, herunder også en redigeret WEB-version af hele konferencen. 
Han fortalte endvidere, at foreningen nu havde anskaffet sig udstyret, så vi også i andre 
sammenhænge kunne WEB-caste foreningens centrale begivenheder direkte og redigere til 
hjemmesiden bagefter. Foreningen NORDEN og Foreningerne Nordens Forbund var nu ved at 
forhandle med Nordisk Ministerråd om opfølgningen af konferencen, hvor vores krav var at 
hjemmesiden – i en ombrudt form – kunne fortsætte som et dialogforum mellem de frivillige 
organisationer og de officielle nordiske organer, og at der hvert andet år blev holdt en lignende 
konference, hvor debatten kunne føres mere direkte mellem parterne. 
 
Arne Nielsen mente, at ideen med at bruge WEB-casting var god, da foreningens tilbud dermed 
nåede meget bredere ud og gav bedre service også til foreningens medlemmer. 
 
Henrik Hagemann havde deltaget i konferencen på vegne af Nordisk Råd. Konferencen havde 
været god og de netværksforbindelser, der var opstået som konsekvens af konferencen, var 
værdifulde. 
  

c.) Den nordiske Lejrskole 
 
Peter Jon Larsen gjorde opmærksom på, at der, som opfølgning på mødet mellem lejrskolens 
ledelse og landsformanden, havde været holdt et møde mellem lejrskolens forstander og 
foreningens Nordjobb-konsulent, lederen af Norden i Fokus og generalsekretæren, hvor de 
praktiske opfølgninger var taget op. Desværre var der ikke store muligheder hvad angår udstillinger 
og et samarbejde på det område med lejrskolen, ligesom det viste sig, at lejrskolen var fuldbooket 
om sommeren, så der ikke var plads til, at Nordjobberne kunne bo på lejrskolen. 
 
Poul E. Frederiksen mente, at det var særligt vigtigt, at foreningen og lejrskolen fik et samarbejde 
om Nordjobb. 
 
Frode Sørensen  mente, at vi skulle skrive til lejrskolen for at få en afklaring på, hvad lejrskolen 
rent faktisk kan tilbyde. Han mente, at en synergi i arbejdet mellem lejrskolen og foreningen ville 
være til gavn, ligesom en synergi med andre nordiske institutioner er gavnlig, f.eks. Nordisk 
Informationskontor i Flensborg, hvor der nu var kommet gang i samarbejdet bl.a. med henblik på en 
turné-virksomhed, som kan tilbydes lokalafdelingerne. 
 

d.) Foreningens skolearbejde 
 
Frode Sørensen mente, at vi snarest skulle se på, hvad vi har af midler til skolearbejdet, og hvordan 
vi udnytter ressourcerne bedst. Han gik ud fra, at skolekonsulentstillingen blev slået op snart. 
 
Henrik Hagemann mente også, at vi skulle se på den politiske struktur bag skolearbejdet, og om 
den passer med de nye ambitioner på området. Han understregede, at et tættere samarbejde med 



f.eks. Dansklærerforeningen kunne være nyttig. Han glædede sig over det nye skolerettede  
biografprojekt med ”norden i biografen”. Det er vigtigt, at opbygningen både har fagkontakt og 
markkontakt. 
 
Arne Nielsen ønskede, at vi fik en drøftelse om skolearbejdet så snart den nye skolemedarbejder 
var på plads. 
 
Frode Sørensen bad organisationsudvalget om, når udvalget alligevel skulle se på foreningens 
vedtægter, at se på foreningens nævn og udvalg. Han kunne godt ønske sig, at der var en med fra 
forretningsudvalget i alle foreningens nævn og udvalg for at skabe en bedre forbindelse og 
koordination af arbejdet. 
 
Peter Jon Larsen gjorde opmærksom på, at stillingen som skolemedarbejder skulle besættes af en 
person, der var læreruddannet med stort kendskab til vilkårene i folkeskolen, store pædagogiske og 
formidlingsmæssige evner, erfaring i at arbejde tværfagligt og stor erfaring i at formidle via IT. 
 
Erik Rasmussen mente også, at det i fremtiden var vigtigt at satse på en nordisk 
gæstelærerordning, hvad enten pengene kunne skaffes lokalt, nationalt eller fællesnordisk, ligesom 
det var vigtigt, at vi kom mere på banen over for lærerseminarierne, så de nye lærere er bedre klædt 
på til at undervise i skandinaviske sprog og nordiske forhold. 
 
Arne Nielsen påpegede, at timingen er god, da også FNF nu gør skolearbejdet til et højt prioriteret 
arbejdsområde. 
 

e.) Sangbogen 
 
Poul E. Frederiksen meddelte, at der nu havde været et møde, hvor sangbogsudvalget sammen 
med generalsekretæren havde besluttet, hvad det videre forløb med sangbogen skal være efter at 
foreningen nu havde fået lov til at bruge donationen på kr. 50.000 fra Bikubenfonden til en 
netversion af sangbogen i forlængelse af foreningens hjemmeside. Projektet vil blive realiseret i 
begyndelsen af det nye år, og pengene vil blive brugt til at indkøbe den nødvendige IT-bistand til 
opbygningen af hjemmesiden, frikøbe tekster og skabe et så stort antal links som muligt. 
 

4. FNF 
a.) Direktørmøde, Karlstad 22. september  
b.) Præsidiemøde, Sønderborg 24. september   
c.) FNF Styreseminar, Sønderborg 24. – 25. september  
d.) Præsidiemøde, Reykjavik 24. oktober 
e.) Direktørmøde, Reykjavik 25. oktober 

 
Underpunkterne blev behandlet under et.  
 
Arne Nielsen havde i formandens sted deltaget i præsidiemødet i Island, hvor styreseminarets 
drøftelser havde spillet en central rolle. Rapporten ville nu blive færdiggjort og oversendt til 
Foreningerne Nordens Forbund og så blive taget op på næste præsidiemøde. Også den nye 
strategiplan for FNF 2006-2008 vil komme til at indeholde elementer fra styreseminaret. Præsidiet 
lavede en henvendelse til den nye norske regering om grænsehindringsarbejdet, som man ønskede 
fortsat og udviklet, og FNF krævede, at der kom en centralt placeret politisk person til at afløse Poul 
Schlüter, når han fratræder ved årsskiftet. 
 



Arne Nielsen gjorde opmærksom på, at Styreseminaret, som Foreningen NORDEN havde stået var, 
var en succes, også de andre foreninger havde rost oplægget, gennemførelsen og konklusionerne. 
 
Henrik Hagemann meddelte, at Nordisk Råds danske delegation havde påtaget sig et værtskab for 
en konference om grænsehindringer og erhvervsliv, hvor Nordjobb ville være et vigtigt element og 
deltagerne skulle være erhvervslivets ledere. Konferencen arrangeres af Foreningerne Nordens 
Forbund. 
 
 Nyt punkt f.) Svensk Nordens fullmäktigemöte 
 
Efter en kort drøftelse blev forretningsudvalget enige om at sende afbud til fullmäktigemötet i 
december. 
 

5. Nordisk Råds session, Reykjavik 25. – 27. oktober 
 
Frode Sørensen refererede kampen mellem Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om 
kulturområdets omstrukturering. FNF havde også lavet en udtalelse i sagen. Nordisk Ministerråd er 
efter opgøret klar over, at de bliver kigget over skuldrene, og de har lært, at de skal tage 
parlamentarikerne med i drøftelserne i god tid inden en omlægning. 
 
Henrik Hagemann mente, det havde været en god session, som atter viste, at regeringssiden og 
parlamentarikerne i den danske delegation har en god samtale. Denne gang var også færingerne og 
grønlænderne med i delegationssamtalerne. Desværre var der dog, ligesom på kulturstruktursiden, 
mangel på dialog omkring budgettet. 
  

6. Økonomi 
a.) Budgetopfølgning 3. kvartal 2005 ./. 

 
Peter Jon Larsen gennemgik den udsendte budgetopfølgning, som forretningsudvalget tog til 
efterretning. 
 

b.) Statstilskud ./. 
 
Peter Jon Larsen henviste til brevvekslingen mellem Udenrigsministeriet og Foreningen 
NORDEN. Udenrigsministeriet var dog fulde af lovprisning over for den måde, foreningen havde 
håndteret økonomien og levet op til de nye regler, ministeriet havde fastlagt. 
 

7. Eventuelt – herunder fastsættelse af kommende møde 
 

Næste møde blev fastsat til 
ONSDAG DEN 1. FEBRUAR 2006 KL. 12.00 – 16.00 

PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR 
 

Arne Nielsen refererede kort fra organisationsudvalgsmødet. Internt kursus, der afholdes 4.-5. 
februar 2006 kommer til at handle om synlighed. Formandsmøderne er fastsat til tirsdag den 29. 
august 2006 i Korsør og torsdag den 31. august i Århus. Vi håber på flere deltagere til de ellers 
så givende formandsmøder og bruger nu vedtægternes formulering vedrørende repræsentationen, 
hvor det fremgår, at det er formanden eller dennes stedfortræder (næstformanden), der kan møde. 
Det gælder også lokalafdelingernes repræsentation på repræsentantskabsmøderne, som 
formandsmøderne skal lægge op til. 



 
Poul E. Frederiksen spurgte til foreningens politik i forhold til at annoncere i Norden Nu. 
 
Peter Jon Larsen svarede, at vi gerne modtager annoncer til Norden Nu, og at der findes en 
prisliste, som vi følger. Dog har vi ikke haft ressourcer til at gå ind i en større markedsføring af 
mulighederne for at annoncere i Norden Nu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pjl/bl 06.12.2005.  


