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FORENINGEN NORDEN 

 

 
REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 

ONSDAG DEN 19. SEPTEMBER 2018 KL. 13 - 15 

PÅ CHRISTIANSBORG 

 

 

Til stede: Mogens Jensen (landsformand), Marion Pedersen (næstformand), Birte Fangel, 

Grethe Hald, Bent Jensen, Susanne Prip Madsen og Merete Riber. 

 

Referat: Peter Jon Larsen. 

 

Mogens Jensen indledte mødet med at byde Grethe Hald velkommen til forretningsudvalget. 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra seneste møde 3. maj 2018 

 

Referatet blev godkendt. 

 

3. Meddelelser 

a. Landsformand/næstformand 

 

Mogens Jensen fortalte om forhandlinger vedrørende public service og DR og det nye medieforlig, 

som han jo ikke var begejstret for. Han var dog glad for, at der i den nye public service-kontrakt var 

sat fokus på Norden og rigsfællesskabet. Han fortalte også om arbejdet op til Nordisk Råds session, 

som bliver holdt i Oslo i slutningen af oktober, hvor man endnu engang stod over for besparelser på 

budgettet. Han arbejdede på, at Norden i Skolen hjemmesiden fik et fast tilskud, så det arbejde, der 

var gjort med succes, ikke blev spildt, men kunne udvikles videre. Endvidere arbejdede han 

sammen med folkene bag Spil Dansk på et forslag om støtte og opbakning til, at Spil Dansk-

aktiviteterne fra 2019 kunne blive Spil Nordisk. Han havde også reageret over for såvel minister 

som Københavns Universitets beslutning om at nedlægge undervisningen i oldislandsk, 

gammeldansk, morderne islandsk og færøsk.   

 

Grethe Hald var glad for foreningens aktivitet over for Københavns Universitet, da hun i 

forbindelse med venskabsarbejdet mødte oversættere, der var meget optaget af den sag, og mente vi 

ville miste meget, vis man fremover i oversættelserne blev nødt til at gå via et tredje sprog, f.eks. 

engelsk.  

  

Marion Pedersen fortalte nyt fra Dansk Sprognævns krise i forbindelse med udflytningsplanen for 

offentlige institutioner. Sprognævnet holder repræsentantskabsmøde dagen før vores 

landsstyrelsesmøde.  
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b. Forretningsudvalget, herunder udvalgene 

 

Merete Riber refererede fra det seneste møde i Uddannelsesudvalget. Referatet ligger nu på 

hjemmesiden. Hun berettede endvidere om Nordisk Litteraturuge, hvor teksterne kommer på 

hjemmesiden 1. oktober. 

 

Susanne Prip Madsen fortalte om arbejdet i Fondet for dansk-islandsk Samarbejde. FNU, som hun 

følger, prøver nu at blive mere aktive. Det baltiske NGO-netværk, som hun også følger, skal holde 

den store samling i Danmark 2020. Og så berettede hun fra Folkemødet på Bornholm, som var gået 

godt, og man var nu i gang med forberedelserne 2019, som for vores del selvfølgelig skulle stå i 

jubilæets tegn. 

 

Mogens Jensen fortalte om Kulturmødet på Mors, hvor Foreningen NORDEN var fint 

repræsenteret med egen stand og aktiviteter. 

 

Birte Fangel berettede om Kulturfonden Danmark – Finland, hvor man havde haft møde to dage i 

maj i Finland og uddelt midler til 5 – 6 aktiviteter. Hun fortalte også om venskabsarbejdet i 

Aabenraa, som havde ligget stille i tre år, men nu var taget op igen, og der var blevet afsat penge fra 

kommunens side.    

 

c. Generalsekretær 

 

Peter Jon Larsen glædede sig over, at den folkelige forenings aktiviteter lokalt, regionalt og 

nationalt kørte godt. Vi kunne derfor arbejde med jubilæumsaktiviteterne sideløbende med 

foreningsaktiviteterne. Han meddelte endvidere, at foreningen i forlængelse af 

overenskomstforhandlingerne har fornyet overenskomsten for 2018 – 2021 mellem Foreningen 

NORDEN og HK Service Hovedstaden, hvor skalatrinslønningerne reguleres med de procenter som 

er angivet i CFU forliget og pensionen reguleres med 1,10% med virkning fra 01.01.2019 og pr. 

01.01.2020 med 1% således at det samlede pensionsbidrag herefter udgør 17,1%, hvilket er på 

niveau med øvrige organisationer. Overenskomstperioden er aftalt til ikrafttræden 1. april 2018 og 

er gældende indtil 1. april 2021. CFU-forliget for perioden 2018 – 2021 er herefter udmøntet i sin 

helhed. 

 

4. Jubilæum 2019 

 

Peter Jon Larsen gennemgik det udsendte notat med status over jubilæumsforberedelserne. Vi 

afventer pt. svar fra en del fonde, men forventer at kunne rulle en stor del af planen ud i løbet af 

kort tid. Gallaen ville blive prioriteret, uanset om vi fik de søgte tilskud. Hvis vi får tilskud til den 

del, vil en stor del af de ”frie” midler gå til jubilæumsnummeret af Norden NU, som vil blive lavet i 

samarbejde med Egmont. De øvrige aktiviteter skal i høj grad finansieres af fonde, hvis de skal 

gennemføres. 

 

Mogens Jensen gjorde opmærksom på, at vi havde lagt stærkt ud, hvilket også havde været 

nødvendigt for at nå de mål, som vi allerede nu kan se blive realiseret. Vi har lagt vægt på, at skabe 

vedvarende partnerskaber i forbindelse med forberedelserne, som også vil have gunstig virkning for 

foreningen på langt sigt. 
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Peter Jon Larsen henviste herefter til ansøgningen fra lokalafdelingen i Brande: Vi har for længe 

siden talt om den bænk, som Foreningen Norden i Brande har planer om at opstille i forbindelse 

med 100 års jubilæet. 

  

Jeg medsender som vedhæftet fil billede og tekniske data på den bænk, vi i samarbejde med 

kommunen har besluttet at få stillet op på en central plads i byen. 

Bænken koster 6500.00 kr. ex moms, og hertil kommer den mindeplade, som skal fortælle 

kommende generationer, at bænken er en gave fra Foreningen NORDEN i forbindelse med 100 året 

for Landsforeningens opstart.   

  

Dette skal betragtes som en ansøgning til Jubilæumsfonden om økonomisk støtte til opstilling af 

omtalte bænk. 

 

Forretningsudvalget besluttede ikke at imødekomme ansøgningen, men henviste til lokale 

ressourcer, f.eks. den lokale Nordea-fond. 

 

5.   Tillidsmandsdagen lørdag den 17. november 2018 i Vejle 

   

Peter Jon Larsen gennemgik programmet, som nu sendes ud. 

 

6. Økonomi 

 

Peter Jon Larsen henviste til den tidligere udsendte halvårsbudgetopfølgning og estimat for året og 

gennemgik disse, som ikke bød på overraskelser. 

 

Forretningsudvalget tog budgetopfølgningen til efterretning 

 

7. FNF 

 

Der skulle være præsidiemøde i forbindelse med Nordisk Råds session i Oslo ultimo oktober 2018. 

 

8. Forberedelse af landsstyrelsesmødet 6. oktober 2018 i København 

 

Mogens Jensen beklagede, at han desværre ikke kunne være til stede, men næstformanden ville 

overtage mødeledelsen. 

 

Forretningsudvalget gennemgik dagsordenen. 

 

9. Eventuelt – næste møde 

 

Næste møde er berammet til  

ONSDAG DEN 5. DECEMBER 2018 KL. 13.00 – 15.00 

PÅ CHRISTIANSBORG 

 

Pjl/pjl 05.10.18. 


