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

Bent Jensen og Susanne Prip Madsen. 

 

Afbud: Aage Augustinus og Merete Riber. 

 

Referat: Peter Jon Larsen. 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra seneste møde 29. november 2017 

 

Referatet blev godkendt. 

 

3. Meddelelser 

a. Landsformand/næstformand 

 

Mogens Jensen henviste til en ny publikation State of the Nordic Region 2018, som netop er 

udkommet og hvor der ses nærmere på fakta og tal bag den aktuelle udvikling på regionalt niveau i 

de nordiske lande trækker på de seneste omfattende statistiske data om demografiske forandringer, 

tendenser inden for arbejdsmarked og uddannelse samt økonomiske resultater. 

Rapporten indeholder et regionalt potentialeindeks med en rangordning af de nordiske regioner og 

produceres af Nordregio, som er et af Nordens og Europas førende forskningscentre for regional 

udvikling og planlægning. Nordregio er etableret af Nordisk Ministerråd. Han glædede sig over, at 

der nu er kommet mere fokus på et styrket nordisk lovsamarbejde. Nordisk Råds danske delegation 

skulle have møde med statsministeren og ministeren for nordisk samarbejde, hvor han ville påpege, 

at det var meget lidt i oplægget om det udenrigspolitiske og forsvarspolitiske samarbejde, lige som 

delegationen også klagede over, at de udenrigspolitiske redegørelser til Folketinget nu var slået 

sammen, så der ikke blev en særskilt behandling i salen om det nordiske samarbejde. Også 

grænsehindringer, Færøernes medlemskab af Nordisk Råd, sprogforståelsen og de geoblokeringer 

vil blive taget op. Han meddelte også, at han nu var blevet valgt til formand for Nordisk Kulturfond. 

Han havde også holdt tale for 60 – 70 fremmødte ved Herningafdelingens 75 års jubilæum for 

nyligt. 

 



Marion Pedersen fortalte nyt fra Dansk Sprognævn, som nu er en del af regeringens store 

udflytningsplan for offentlige institutioner, hvor Sprognævnet flyttes til Bogense. Hun ville skrive 

et indlæg mod denne del af udflytningsplanen.  

 

b. Forretningsudvalget, herunder udvalgene 

 

Bent Jensen henviste til en interessant artikel i Politiken 9. februar 2018 om kulturtilbud i Norden, 

hvor det viser sig, at Norge og Island er de to nordiske lande, der bruger mest på kultur, Finland 

ligger højest, hvad biblioteksbenyttelse angår mm. Han spurgte om skolearbejdet, og hvad der 

kommer til at ske efter afslaget fra A. P. Møller-fonden. 

 

Peter Jon Larsen svarede, da formanden for uddannelsesudvalget Merete Riber desværre ikke 

kunne være tilstede, og indledte med at henvise til referatet fra det nyligt afholdte 

uddannelsesudvalgsmøde, der ligger på nettet. Mht. skolearbejdet har vi nu søgt 

undervisningsministeriet om en opgradering af vores tilskud. Så vi kom til at ligge på samme 

niveau, som de øvrige norden-foreninger, hvilket ville give et stort løft på skoleområdet. Han havde 

også talt med den nordiske samarbejdsminister og opfordret hende til at prikke 

undervisningsministeren på skuldrene i den anledning. 

 

Susanne Prip Madsen fortalte, at Foreningen Nordens Ungdom holder landsmøde den 10. marts. 

Hun trådte nu ind i Fondet for dansk-islandsk Samarbejde, hvor hun hidtil havde været suppleant 

for Aage Augustinus. Og så var hun i gang med forberedelserne til Folkemødet på Bornholm, hvor 

hun havde haft det første møde med Nordisk Ministerråds nye mand på området. 

 

Mogens Jensen fortalte, at han havde haft kontakt til Søren Dahl (fra Café Hack), som stillede sig 

til rådighed i forbindelse med arrangementet, hvor han og Karen Ellemann ville gentage sidste års 

succes med sang og samtale. Han opfordrede også til at anskaffe nogle ladcykler, som kunne køre 

rundt med bannere og materialer og nogle T-shirts med jubilæumslogoet, som også kunne bruge i 

andre sammenhænge, f.eks. Kulturmødet på Mors. 

 

Birte Fangel fortalte fra kredsmødet i Sønderjylland, hvor Anke Spoorendonk havde deltaget. 

Hun glædede sig over, at hun nu var aktiv som ny formand i Sydslesvig-afdelingen, hvilket både var 

en gevinst lokalt og landsforeningen. 

  

c. Generalsekretær 

 

Peter Jon Larsen gjorde opmærksom på, at foreningen i 2017 havde fået 547 nye medlemmer, 

hvoraf 135 var kommet online. Den online del af nye medlemmer var i stadig stigning, hvilket tyder 

på, at vi når godt ud på såvel de sociale medier som via hjemmesiden. 

 

Mogens Jensen fortalte om Socialdemokratiets succes med et gratis intromedlemskab, hvilket vi jo 

kunne overveje i forbindelse med jubilæet og så lade følge op af en hvervekampagne.  

 

4. Jubilæum 2019 

 

Peter Jon Larsen gennemgik det udsendte notat med status over jubilæumsforberedelserne og 

fortalte, at jubilæumsudvalget holdt møde to dage efter dette forretningsudvalgsmøde, hvor de også 

ville gennemgå notatet.  



Mogens Jensen gjorde opmærksom på, at han sammen med generalsekretæren var ved at finde en 

medarbejder, der kunne hjælpe med til forberedelserne. Udgifterne ville være en del af budgettet for 

2018/2019. 

 

5. Landsstyrelsesmøde 17. marts og Repræsentantskabsmøde 26. maj 

 

Forretningsudvalget gennemgik punkterne til repræsentantskabsmødet, hvor det er landsstyrelsen, 

der kommer med indstillingerne. Forretningsudvalget besluttede at der blev lavet en PowerPoint 

præsentation af jubilæumsaktiviteterne. Forretningsudvalget ville også indstille, at man inviterede 

Nordisk Ministerråds generalsekretær Dagfinn Høybråten til at komme med et oplæg til drøftelse i 

forbindelse med repræsentantskabsmødets temadagsorden.  

 

6. Økonomi 

 

Peter Jon Larsen henviste til det tidligere udsendte reviderede regnskab for 2017 og 

revisionsprotokol og gennemgik regnskabet, som ikke bød på overraskelser udover, at bundlinjen 

var noget bedre en forudset i de vedtagne budgetter. 

 

Forretningsudvalget udtrykte glæde over det fine resultat.  

 

Birte Fangel spurgte til den forøgede indtægt på særlige bidrag. 

 

Peter Jon Larsen svarer her, at det i høj grad skyldtes den beslutning, som landsstyrelsen tog sidste 

år, hvor de godkendte at opgøre gamle mellemværende med nedlagte afdelinger, som nu aktiveres i 

regnskabet. Endvidere havde vi et noget større overskud på gennemførelsen af de nordiske 

forfatterbesøg i 2017. 

 

7. FNF 

 

Der havde ikke været møder siden sidst. 

 

8. Eventuelt – næste møde 

 

Næste møde er berammet til  

TORSDAG DEN 3. MAJ 2018 KL. 13.00 – 15.00 

PÅ CHRISTIANSBORG 

 

Pjl/pjl 07.03.18. 


