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1.   Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 
 
2.   Godkendelse af referat fra 15. juni 2009 

Referatet blev godkendt.  
 
3.   Opfølgning af formandsmøderne 
- herunder fortsat drøftelse af strategi for foreningens virksomhed herunder organisatoriske forhold 
samt forholdet mellem det politiske og administrative niveau. 

Arne Nielsen mente, der havde været en god stemning på begge formandsmøder, en god dialog og 
nogle positive og fremadrettede indlæg. Møderne havde også været evalueret i aktivitetsudvalget, 
og her havde man også været positiv. Han henviste så til Jens Peter Thestrups indlæg om, at vi 
ikke to halve formandsmøder, i stedet for et helt. 

Susanne Prip Madsen glædede sig også over den gode stemning, der hersker blandt tillidsfolkene 
og formændene, og understregede, at det havde været vigtigt, at formændene også fik talt sammen. 

Erik Rasmussen var enig og understregede, at formandsmøderne ikke skal nedlægges, medmindre 
der findes en anden struktur, som fuldt ud kan erstatte dem.  

Jens Peter Thestrup Jensen var enig i, at der skal skabes en bedre struktur, hvis formandsmøderne 
skal nedlægges. Han mente dog, at der skulle holdes ét ”helt” formandsmøde, som så eventuelt 
kunne lægges i forbindelse med Internt Kursus. Han mente også, at det havde været godt, at 
møderne havde været forberedt i og med at der på forhånd var udsendt et papir (strategioplægget), 
som formændene skulle forholde sig til.  

Georg Møller mente, det var en god ide at slå flere fluer med et smæk – også økonomisk. 

Merete Riber mente møderne havde været præget af et godt og konstruktivt pingpong, at møderne 
var dialogorienterede mere end envejskommunikerende. 

Arne Nielsen åbnede herefter for debatten om selve strategioplægget i kølvandet på de møder, der 
nu havde været afholdt. Strategigruppe ville snart mødes og indarbejde kommentarerne fra 



landsstyrelsen, formandsmøderne og udvalgene herunder forretningsudvalget. Han mente, at der 
primært var tre områder, der var nået nærmere en konklusion, nemlig 

- Kredsene. Her må vedtægterne give fleksibilitet, vi skal ikke fastlægge hvor mange, der skal 
være, men ændringer skal godkendes af landsstyrelsen fra gang til gang. Kredsene er fortsat 
valgforum til landsstyrelsen, men vi forpligter ikke kredsene til andet i vedtægterne, men vil 
være glade, hvis de selv bestemmer sig for, at påtage sig andre koordinerende opgaver. 

- Landsstyrelsen. Sammensætningen ændres, så der bliver flere repræsentanter fra det lokale 
foreningsled og vil skal så se på, hvor mange repræsentantskabsvalgte, vi skal have. 
Landsstyrelsen skal ikke bestå af flere medlemmer, end tilfældet er i dag, måske lidt færre, 
for at gøre landsstyrelsen mere effektiv. 

- Repræsentantskabsmøder. Vi går tilbage til repræsentantskabsmøde hvert år, til gengæld 
sætter vi så også hvert år et tema på til særlig drøftelse. 

Erik Rasmussen var enig i, at vi holder ordinært repræsentantskabsmøde hvert år med tema. Han 
advarede også imod, at man helt stryger repræsentantskabsvalgte medlemmer. Vi kunne nemt havne 
i en kuvøsetilstand, hvis vi ikke fik input udefra, men der kunne godt være en anden fordeling. Han 
var også enig i, at vi ikke fastlåse et antal kredse, men advarede også imod for store kredse, hvor 
den geografiske afstand kunne blive en hindring for et fungerende samarbejde i kredsene. 

Georg Møller var enig i at afholde repræsentantskabsmøde hvert år, men med den kombination, at 
vi også tog et tema på. Han var også enig i, at antallet af kredse og indholdet kunne være fleksibelt, 
bortset fra at de skal fungere som valgfora. Med hensyn til repræsentantskabsvalgte, så skal vi gøre 
noget for, at der kommer politiske temaer til behandling i landsstyrelsen, og vi skal bevare 
kontakten til folketingets partier, men denne kontakt kan eventuelt plejes på en anden måde end i 
landsstyrelsessammenhæng. Informationsudvalget vil se på strategioplæggets kommunikations-
punkter til næste møde. Og så mente han, at man nu skulle slutføre arbejdsbeskrivelsen for 
generalsekretæren.  

Susanne Prip Madsen havde haft den opfattelse, at repræsentantskabsmøderne skulle holdes hvert 
andet år, men uden et ”mellem års repræsentantskabsmøde”. Hun kunne dog godt tilslutte sig et 
konsensus om repræsentantskabsmøder hvert år med den dagsorden og tema, som der nu var lagt op 
til. 

Henrik Hagemann var enig i, at man styrkede kredsene ved at udvide kredsenes repræsentation i 
landsstyrelsen. Dette kunne betyde, at kredsene også valgte lokale politikere til at indgå på deres 
mandatpladser i landsstyrelsen. Det kunne styrke både landsforeningen og kredsene. Men det 
kræver en koordination mellem kredsene for at sikre en bred politisk repræsentation. Han gjorde 
også opmærksom på, at ambassadør-tænkningen kunne bruges mere af foreningen, hvor enkelte 
politikere med en særlig tilgang kunne tages ind til særskilte kommunikationer med folketinget og 
regeringen i bestemte sammenhænge. Han henviste i øvrigt til de indspil, som forretningsudvalget 
havde fået fra landskontorets personale fra de to personaledage, som Arne Nielsen havde 
gennemført med personale, og han takkede for de vigtige indlæg. 

Jens Peter Thestrup Jensen mente også, at generalsekretærens stillingsbeskrivelse skulle slutføres 
snarest, og han bad formand og generalsekretær gøre denne del af arbejdet færdigt. Mht. kredse var 
han en varm tilhænger af aktive kredse. Han var enig i, at kredsene var valgforum, men han mente 



også, at kredsene burde have andre opgaver. Han foreslog, at kredstilskuddet var afhængigt af 
aktiviteten, og kredsene kun fik tilskud, hvis de minimum afholdt to kredsmøder om året.  

Merete Riber var enig i, at vi gik tilbage til at afholde repræsentantskabsmøde hvert år. Mht. lokal 
politisk repræsentation i landsstyrelsen, som Henrik Hagemann havde foreslået, så havde hun 
netop mødt Per Ørum Jørgensen (MF, konservativ valgt i Meretes kreds, red.), som havde vist stor 
imødekommenhed overfor foreningen og det lokale arbejde, så det var en mulighed. Hum mente 
også, at kredsene burde servicere lokalafdelingerne med en fælles hjemmeside, som 
lokalprogrammerne mm. kunne lægges ind på, især efter at de nu var udgået af Norden Nu. 

Arne Nielsen konkluderede, at kredsene fortsætter og vi foreslår repræsentantskabsmøder hvert år 
med tema, og en ændret fordeling i en mindre landsstyrelse. 

  
4.   Økonomi, herunder foreningens statstilskud, budgetopfølgning og nyt budget 

Arne Nielsen henviste til den udsendte budgetopfølgning for første halvår og det reviderede budget 
for 2009, der var udarbejdet på baggrund af halvårsbudgetopfølgningen og de nu kendte indtægter 
og udgifter.  
 
Peter Jon Larsen præsenterede budgetterne. Bundlinjen skal helst klares gennem forøgede 
indtægter. Det er absolut første prioritet, dernæst må vi i det omfang, det er nødvendigt, søge 
besparelser. Der arbejdes med forøgede indtægter, og noget tyder på, at vi i år har skaffet 
indtægter/besparelser på ca. 300.000 kr. i forhold til det budget, vi vedtog i landsstyrelsen 8. 
november 2008. 
Han havde noteret forskellige besparelsesmuligheder for de kommende år, som han forelagde 
forretningsudvalget, herunder i forhold til Informationskontoret i Flensborg, Foreningerne Nordens 
Forbund samt Kredstilskuddet, der pt. er på 7 kr. pr. medlemskab, hvoraf lokalafdelingerne betaler 
de 2,50 kr. Vi kunne helt afskaffe kredstilskuddet (besparelse 37.000 kr.) eller fordele ligeligt 
mellem lokalafdelinger og landsforening, så begge parter "skyder" 2,50 kr. i kredsarbejdet 
(besparelse 20.000 kr.). 
 
Forretningsudvalget havde en længere drøftelse af dette punkt, hvor også personaleomkostninger, 
flytning af sekretariatet, landslotteri, Norden Nu og mulige fondstilskud indgik. Alle var enige om, 
at situationen er meget alvorlig, og at der ikke må være nogen hellige køer. Alt skal på bordet. 
 
Efter drøftelsen konkluderede Arne Nielsen, at der ville blive arbejdet videre frem mod 
landsstyrelsesmødet i november, og ambitionen var at lave et budget for 2010 og fremover, der var i 
balance. Samtidig vedtog forretningsudvalget at sætte prisen på lodsedlerne op til 20 kr. pr. stk. 
fra 2010, for at se om det kan give en bedre økonomi på dette område.   
 
5.   Fra udvalgene: 
 a.) aktivitetsudvalget 
 
Arne Nielsen fortalte fra det seneste aktivitetsudvalgsmøde og henviste til referatet, som var 
tilgængeligt på hjemmesiden.  
 
 b.) skole- og biblioteksudvalg 



Merete Riber refererede fra seneste udvalgsmøde, hvor den nye skolehjemmeside, 
skolenyhedsbrevet og en ny skolehvervefolder blev drøftet. Sidstnævnte skal være færdig inden 
landsstyrelsesmødet i november. 
 
 c.) informationsudvalg 
 
Georg Møller fortalte om seneste møde, go henviste til referatet på hjemmesiden. 
 
 d.) miljø- og klimaudvalg 
 
Susanne Prip Madsen fortalte om materialiseringen af udvalgets idé med en nordisk klima-tog- 
turné, der ville blive gennemført i november ca. 12 steder rundt om i landet. 
   
 e.) sprogudvalg 
 
Henrik Hagemann berettede om sprogsituationen, som givet også ville komme op på Nordisk 
Råds session. 
  
6.   Politisk oplæg til formandskab 2010 – videre arbejde 
 
Peter Jon Larsen orienterede om, at oplægget nu havde gennemgået en mindre bearbejdning, så 
formandskabsdelen blev nedtonet (dermed får dokumentet længere levetid). Det ville komme i en 
flot trykt version, der specielt skulle bruges til henvendelser til erhvervslivet – også med den lumske 
bagtanke at få penge! Derudover ville det indgå som indstik i næste nummer af Norden Nu. 

Forretningsudvalget tog godt imod initiativerne. 
  
7.   Orientering om styremødet i Borgå, herunder styremøde 2010 i Danmark 
 
Arne Nielsen refererede kort fra styreseminaret. I 2010 skal styreseminaret holdes i Danmark. Det 
ville blive tilrettelagt på en anden måde og der var opbakning til, at indholdet kommer til at centrere 
sig om globalisering, den nordiske velfærdsmodel og venskabsbysamarbejdet. Der vil blive arbejdet 
videre med tilrettelæggelsen i den kommende tid. 
   
8.   Meddelelser 
      a.) Formand 
      b.) Generalsekretær 
      c.) Forretningsudvalg, herunder rapporter fra udvalgene 

Meddelelser og rapporter havde været givet i forbindelse med den gennemgåede dagsorden.  
 
9.  Eventuelt – herunder fastsættelse af kommende møde(r) 

Forretningsudvalget var enigt om, at temaet på næste landsstyrelsesmøde ville blive 
strategireformen. 

Næste møde ville blive afholdt 

TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009 KL. 14.00 I ODENSE (afsluttes med spisning) 

PJL/pjl 05.10.09 


