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REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 

ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2019 KL. 13 - 15 

PÅ CHRISTIANSBORG 

 

 

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

Bent Jensen og Merete Riber. 

 

Afbud: Grethe Hald og Susanne Prip Madsen. 

 

Referat: Peter Jon Larsen. 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra seneste møde 5. december 2018 

 

Referatet blev godkendt. 

 

3. Meddelelser 

a. Landsformand/næstformand 

 

Mogens Jensen meddelte at Foreningen NORDEN var repræsenteret på de andre Norden-

foreningers centrale jubilæumsaktiviteter. Han og næstformanden ville deltage i det norske 

arrangement på National Theatret i Oslo og næstformanden deltager på en jubilæumsmingel i 

Stockholm. Han ville også deltage som hovedtaler ved Grænseforeningens sendemandsmøde, 

ligesom han og generalsekretæren ville være hovedtalere ved to af årsmøderne i Sydslesvig, som i 

år havde Norden som tema i anledning af Foreningen NORDENs 100-års jubilæum. 

Grænseforeningen havde også lige udgivet et nummer af Grænsen med temaet Sydslesvig i Norden, 

hvor den bærende artikel var et interview med Foreningen NORDENs formand i Sydslesvig Anke 

Spoorendonk ”Vi har brug for det nordiske fællesskab”. Han og generalsekretæren havde også haft 

møde med den nordiske samarbejdsminister, hvor vi havde lagt vægt på støtten til Norden i Skolen 

og haft en drøftelse af det danske formandskab for det nordiske regeringssamarbejde 2020, herunder 

muligheden for, at Foreningen NORDEN kunne få 500.000 kr. til aktiviteter i forbindelse med 

formandskabet. Danmark lagde endvidere op til, at man indfører flerårige budgetperioder, hvilket 

da vil være en fremgang. 

 

b. Forretningsudvalget, herunder udvalgene 

 

Bent Jensen havde bemærket, at Norsk Norden havde uddelt sin nordiske sprogpris til den danske 

skuespiller Sofie Gråbøl, hvilket også havde været omtalt i danske medier. 



Merete Riber berettede fra Uddannelsesudvalgsmødet i Brande den 7. februar (referatet ligger på 

intranettet). Der havde været referencegruppemøde i FNF i januar, hvor det blev besluttet, at temaet 

for Litteraturugen 2019 ville være Fest i Norden – i forlængelse af jubilæet. Hun meddelte 

endvidere, at Bodil Porsbjerg ville holde op, og man var nu på udkig efter en lærer – gerne aktiv og 

gerne fra dansklærerforeningen – der kunne erstatte hende i forbindelse med det konstituerende 

landsstyrelsesmøde i maj. 

 

c. Generalsekretær 

 

Peter Jon Larsen henviste til den makroøkonomiske analyse, der var sendt ud som bilagt til mødet. 

Det var et godt stykke arbejde, som var lavet af en økonom, landskontoret havde ansat i en måned, 

og som dermed gav os de opdaterede tal på BNP, samhandel mmm. Han fortalte også om møderne 

med Udenrigsministeriet om forberedelsen af det danske formandskab 2020. 

 

4. Jubilæum 2019 

 

Peter Jon Larsen gennemgik status over jubilæumsforberedelserne, som nu er så langt, at ingen 

kan være i tvivl om, at det bliver en succes. 

 

Mogens Jensen gjorde opmærksom på, at der nu blev lagt op til at lave en kommunikationsplan 

sammen med Have Kommunikation (som også er inde over DR gallashowet). Der er i pipelinen en 

kampagne på de sociale medier, som allerede er aftalt med og igangsat af Have, vi forbereder en 

kronik om det historiske op til gallaen og en efter om fremtidens nordiske muligheder, et 

presseevent op til gallaen, inddragelse af ambassadørerne mm. 

 

Mogens Jensen tog derefter jubilæumsrepræsentantskabsmødet op, hvor vi skulle have en festlig 

indledning med kulturelle indslag, bl.a. ville han spørge Bent Fabricius Bjerre om at optræde, at der 

bliver oplæst en til lejligheden udarbejdet prolog, skrevet af Einar Már Gudmundsson, lige som vi 

ville invitere foreningens protektor Dronningen og den nordiske samarbejdsminister havde vi 

inviteret, lige som Rødovres borgmester havde lovet at åbne mødet sammen med landsformanden. 

  

I forretningsudvalget kom der en drøftelse af Foreningen NORDENs ”gamle” Hæderspris, og 

 

Forretningsudvalget indstillede til landsstyrelsen, at den genoptages i forbindelse med 

Jubilæumsrepræsentantskabsmødet og indstillede Bent Fabricius Bjerre til prisen, som – i 

lighed med tidligere – ville beså af et maleri af den grønlandske kunstner Aka Høegh.  

 

Forretningsudvalget gennemgik herefter de to ansøgninger, der var indkommet til 

jubilæumsaktivitetsfonden og bevilgede kr. 10.000 til en jubilæumsaktivitet, Frederiksberg Norden 

afholder på Frederiksberg Rådhus på Nordens Dag 23. marts 2019 samt kr. 6.000 til indkøb af de 8 

nordiske flag i flagstangsstørrelse på grundlag af en ansøgning fra Foreningen NORDEN Aarhus, 

som Aarhus kommune ville flage med foran Rådhuset på jubilæumsdagen. Flagene vil blive sendt 

tilbage til landskontoret, så de kunne lånes ud til andre, der måtte få brug for store flag. 

 

Birte Fangel fortalte om en aktivitet, de ville afholde i forbindelse med jubilæet, nemlig i 

forbindelse med en aktivitet, der hedder Flyglet Kalder, som den 27. oktober ville blive med 

nordiske toner.  

 



5. Økonomi 

 

Peter Jon Larsen gennemgik det udsendte regnskab. Det glæder os selvfølgelig, at vi ligger bedre 

end budgettet. På budgettet var der regnet med et underskud på kr. 40.500 mod det her realiserede 

underskud på kr. 23.663. Men som tidligere sagt: et godt resultat er ofte bedre, end det ser ud - og et 

dårligt er dårligere, end det ser ud. Når det er bedre, hænger det sammen med, at vi i årsregnskabet 

har realiseret alle udgifter i 2018 i forbindelse med jubilæet, nemlig kr. 325.558 mod de 

budgetterede kr. 250.000, da vi ikke har overført udgifter til 2019, selv om flere af dem kunne have 

været overført.  

 

I revisionsprotokollatet er der er nogle om formuleringer (s. 150 og 151) vedrørende 

funktionsadskillelse på kasse, konti og MasterCard. Britta Nielsen har her spillet en afgørende rolle. 

Ikke hos os, heldigvis. Men hendes ånd hviler nu over både offentlig administration og revision. 

Derfor har Udenrigsministeriet meddelt os, at de først vil udbetale statstilskuddet, når der er vist 

tegn på, at vi viser vilje til at ændre de procedurer, som har været gældende altid. Det gør vi så med 

hård hånd: Vi afskaffer kassen, vi nedlægger de to konti, vi har i Danske Bank og klipper 

MasterCard i stykker og nedlægger kontoen. Kontiene i Danske Bank er en reminiscens fra 

girokort-tiden, hvor Giro var offentligt og derfor knyttet til det offentliges bank. Revisionen har 

tilset, at der ikke har været eller er fejl i nogen af delene, og Udenrigsministeriet har godkendt 

ændringerne og udbetalt første rate af finanslovsstilskuddet. 

 

Forretningsudvalget godkendte de tiltag i forbindelse med funktionsadskillelsen samt 

nedlæggelsen af de to konti i Danske Bank. 

 

6. FNF 

 

Der havde været i det administrative kollegie den 9. – 10. januar 2019 i Bruxelles. Peter Jon 

Larsen berettede fra mødet, hvor der bl.a. blev taget stilling til nye logoer for FNF og de nordiske 

projekter, hvor logoet er globen med teksten Foreningerne Norden – uden Forbund. 

 

7. Eventuelt – næste møde 

 

Næste møde er berammet til  

ONSDAG DEN 24. APRIL 2019 KL. 13.00 – 15.00 

PÅ CHRISTIANSBORG 

 

De efterfølgende møder er fastsat til onsdag den 4. september 2019 og torsdag den 5. 

december 2019. Alle dage kl. 13 – 15 på Christiansborg. 

 

Pjl/pjl 27.02.19. 


