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REFERAT AF 

FORRETNINGSUDVALGSMØDE 

TIRSDAG DEN 18. JANUAR 2005  

PÅ CHRISTIANSBORG                
 

Til stede:  Frode Sørensen (landsformand), Arne Nielsen (næstformand), Poul E. 

Frederiksen, Henrik Hagemann, Susanne Prip Madsen, Erik Rasmussen og Søren 

Sørensen. 

 

Referat: Peter Jon Larsen. 

 

Frode Sørensen gjorde opmærksom på, at han blev nødt til at gå til og fra mødet, da han – hvilket 

så også viste sig – forudså, at der under vores møde ville blive udskrevet folketingsvalg. 

 

1. Fastsættelse af dagsorden 

 

Forretningsudvalget fastsatte dagsordenen, som følger. 

 

2. Godkendelse af referat fra seneste møde 4. november 

 

Forretningsudvalget godkendte referatet fra seneste møde. 

  

3. Sager til drøftelse 

a.) Hvervekampagne 2005 

 

Arne Nielsen henviste til det udsendte bilag og til handlingsplanen for 2005/2006, hvor der står, at 

landsforeningen koordinerer tiltag af betydning for hvervning af nye medlemmer. 

Organisationsudvalget havde nu på grundlag af et indspil fra Lars P. Christiansen udarbejdet et 

forslag til hvervekampagne, hvor man forsøgte at mobilisere kræfterne i lokalafdelingerne. Han 

gennemgik forslaget. 

 

Poul E. Frederiksen støttede oplægget og opfordrede de store byer til at gøre en ekstra indsats, da 

medlemssituationen her var særlig dårlig. 

 

Henrik Hagemann mente, at oplægget til hvervekampagnen var timet og tilrettelagt godt. 

 

Forretningsudvalget støttede oplægget og ville anbefale landsstyrelsen at vedtage kampagnen. 

 

b.) Medlemsstatistik 2004 
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Arne Nielsen henviste til det udsendte bilag. Han glædede sig over, at kurven var knækket. 

Tilbagegangen i antallet af skolemedlemskaber skal ses i sammenhæng med, at foreningen ikke 

længere har administrationen af Nordplus-ordningen. 

 

Susanne Prip Madsen og Søren Sørensen informerede om Nordiske Dage, der blev afholdt i 

november måned på Københavns Hovedbanegård. Her var man kommet i kontakt med mange 

potentielle nye medlemmer også fra andre dele af landet end København. Nordiske Dage var en god 

kampagneform, som man også kunne tage op andre steder. 

 

Erik Rasmussen  fortalte om en kampagne over for lærerstuderende på Skive Seminarium, som 

man nu ville gennemføre i Skive-afdelingen. 

 

Arne Nielsen bad Susanne Prip Madsen og Søren Sørensen lave et indlæg til Nyhedsbrev for 

Tillidsfolk om Nordiske Dage, som kunne inspirere andre lokalafdelinger til at tage sagen op. 

 

c.) Flagning ved grænsen 

 

Frode Sørensen henviste til det udsendte bilag i form af et brev til Justitsministeren, hvoraf det 

fremgik, at Foreningen NORDEN efter repræsentantskabsmødet havde opsagt aftalen med 

Justitsministeriet om flagningen ved den dansk-tyske grænse med virkning fra 31. maj 2005. 

Årsagen var, at Justitsministeriet kun betalte en lille del af omkostningerne ved flagningen, og  at 

Foreningen NORDEN ikke havde økonomi til at dække sin store del af omkostningerne. Han havde 

haft samtaler med Justitsministeren om sagen, og hun havde været positiv over for en fortsættelse af 

flagningen og at dække de samlede omkostninger. 

  

4. FNF 

a.) Præsidiemøde 31. oktober 2004 

b.) Direktørmøde 1. november 2004 

 

Susanne Prip Madsen glædede sig over Frode Sørensens udtalelser, som fremgik af bilaget i form 

af referatet fra præsidiemødet. Især glædede hun sig over den tydelige markering af, at Vestnorden 

havde højere prioritet end det østvendte samarbejde til nærområderne uden for Norden. 

 

Poul E. Frederiksen var enig i dette og at Nordeuropæisk Parlamentarisk Forsamling ikke skulle 

afløse den nuværende struktur med Nordisk Råd og Baltisk Forsamling. 

 

Frode Sørensen fortalte om debatten under mødet, hvor der dog havde været enighed om at afvise 

forslaget om Nordeuropæisk Parlamentarisk Forsamling. Han mente, at det nuværende samarbejde 

mellem Nordisk Råd og Baltisk Forsamling er godt men at optage de baltiske lande i Nordisk Råd 

tjener hverken deres eller vores formål. 

 

Søren Sørensen gjorde opmærksom på, at han ville deltage i  det femte baltiske NGO-forum, der 

skal holdes i maj 2005 i Gdynia. Når Østersølandenes frivillige organisationer mødtes der, ville han 

gerne være med til at eksportere et selvstyrende og selvforvaltende foreningsliv til de nye 

demokratier. 

 

Henrik Hagemann mente også, det var vigtigt at fortælle om vores traditioner med folkelige, 

frivillige organisationer med et ideelt sigte frem for NGO-firmaer.  
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c.) Styreseminar i Danmark 2005 

 

Frode Sørensen gjorde opmærksom på, at styreseminaret nu var fastlagt til afholdelse i Sønderborg 

weekenden den 24. – 25. september 2005. Programmet ville blive præget af det danske 

formandskab og give lejlighed til at diskutere mere indadrettede problemstillinger, herunder 

foreningslivets fremtidige rolle og Foreningerne NORDENs udviklingsmuligheder. 

 

Forretningsudvalget gav sin støtte til valg af tid, sted og indhold. 

  

5. Økonomi 

 

Frode Sørensen glædede sig over, at foreningens regnskaber nu gik i sort – i ordet positive 

forstand. Efter mange år med negativ egenkapital vil foreningen med regnskabet for 2004 få en 

positiv egenkapital. Han havde fra starten af sit formandskab lagt stor vægt på, at foreningen fik en 

god økonomi med en positiv egenkapital, og det var nu lykkedes endda et år før forventet. Han 

henviste også til et brev, han havde modtaget fra den nordiske samarbejdsminister, hvor 

samarbejdsministeren udtrykker ønsket om en bedre egenkapital og soliditet i foreningen. Nu kan vi 

give ham et positivt svar.  

 

Frode Sørensen foreslog, at forretningsudvalget i forbindelse med regnskabet 2004 indstillede over 

for landsstyrelsen, at vi afskrev Københavnsafdelingens gæld til Foreningen NORDEN. Han 

mindede i den forbindelse om revisorernes bemærkninger i regnskabet, hvor de mente, man burde 

værdiansætte gælden til en lavere kurs end den parikurs, den nu stod med i regnskaberne. 

 

Peter Jon Larsen henviste til det udsendte bilag og de skriftlige bemærkninger. Han gennemgik 

regnskabet og gjorde opmærksom på, at vi i 2004 kun i en meget kort periode havde været nødt til 

at trække et mindre beløb på kassekreditten. Med årets resultat burde vi nu i fremtiden helt kunne 

undgå at trække på kreditten, hvilket også betyder, at der ingen grund er til at have en transport i 

statstilskuddet. 

 

Erik Rasmussen bakkede op om afskrivningen af Københavnsafdelingens gæld 

Forretningsudvalget glædede sig over resultatet og indstillede enstemmigt, at 

Københavnsafdelingens gæld blev afskrevet i 2004-regnskabet. 

  

6. Formandskab 2005 

a.) Nordisk Filmfestival – sprog og kultur 

 

Peter Jon Larsen henviste til det udsendte bilag og gjorde opmærksom på, at aktiviteten kun kan 

gennemføres, hvis samarbejdsministerens kontor finder de fornødne penge. Der var søgt 

Kulturministeriet og Undervisningsministeriet. Fra Kulturministeriet var ansøgningen videresendt 

til Det danske Filminstitut, der forvalter ministeriets penge på dette område, og derfra har vi 

modtaget afslag på ansøgningen. 
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Søren Sørensen gjorde opmærksom på, at Verdens Bogdag den 23. april vil have temaet ”den 

filmatiserede bog”, fordi filmmediet i dag for mange er tilgangen til den litterære oplevelse, bogen 

giver. Det ligger tæt op af ideen for det omtalte projekt. 

 

Poul E. Frederiksen henviste til artikler i januar i Politiken om de skandinaviske sprog. Han 

efterlyste begavede indslag fra foreningen til den debat, der nu er kommet i medierne i forbindelse 

med den nordiske sprogkonference, der er blevet afholdt på Schæfergården.  

 

Henrik Hagemann lovede at komme med et forslag til udtalelse til landsstyrelsesmødet den 29. 

januar. Han mente, at undervisningsministeren var fremkommet med en forkert reaktion, når hun, 

efter en nordisk undersøgelse, der viste, at danske unge var de dårligste til at forstå de nordiske 

nabosprog, havde svaret, at det ikke havde høj prioritet. Det nordiske stof kommer inden for 

horisonten for alle skoleelever via nabosprogene. 

 

Susanne Prip Madsen hæftede sig ved, at det primært var de københavnske og stockholmske børn, 

der havde fået de dårligste karakterer i undersøgelsen. 

   

b.) Frivilligkonference 

 

Peter Jon Larsen redegjorde for status på dette projekt, som også skulle finansieres af ekstra 

midler fra samarbejdsministerens kontor. En ansøgning var nu lagt ind til afgørelse på 

samarbejdsministrenes stedfortræderes (NSK) møde dagen efter forretningsudvalget. (NSK 

bevilgede det fulde ansøgte beløb, red.). 

 

7. Gennemgang af landsstyrelsens dagsorden 

 

Frode Sørensen henviste til indkaldelsen og gjorde opmærksom på, at han ikke havde mulighed for 

at være til stede pga. valgkampen. Han bad næstformanden lede mødet og bad næstformanden og 

generalsekretæren tage sig af temadrøftelsen om det danske formandskab for Norden 2005.  

Forretningsudvalget gennemgik dagsordenen. 

 

8. Eventuelt – herunder fastsættelse af næste møde 

 

Poul E. Frederiksen spurgte til sangbogen og landsformandens drøftelse med chefen for Nordisk 

Kulturfond. 

 

Frode Sørensen meddelte, at han havde haft en drøftelse med Kulturfondens leder, og han havde 

ikke været afvisende overfor at tage sagen op igen. Han havde nu foranlediget, at Kulturfondens 

leder og Foreningen NORDENs generalsekretær får en samtale om sagen inden en ny ansøgning 

bliver fremsendt. 

 

Forretningsudvalget besluttede at afholde næste møde 

 

ONSDAG DEN 6. APRIL 2005 KL. 12.30 – 16.00 

PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR 

 

 

Pjl/bl 02.02.2005 


