
FORENINGEN NORDEN 

REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 
ONSDAG DEN 22. AUGUST 2012 KL. 11.00 – 16.00 
  PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR  

Til stede: Arne Nielsen (landsformand), Birte Fangel, Susanne Prip Madsen, Georg Møller, 
Erik Rasmussen, Merete Riber. 

Afbud: Bente Dahl. 

Referat: Peter Jon Larsen. 

Arne Nielsen indledte mødet med en særlig velkomst til Birte Fangel, der var med for første gang. 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 
 
2.   Godkendelse af referat fra 2. marts 2012 

Referatet blev godkendt.  
 
3.   Meddelelser 
      a.) Formand 
 
Arne Nielsen startede med at konstatere, at foreningen i god gænge. Økonomien ser stabil ud, FNF 
har fået en ny struktur og er flyttet til Malmøgade og stemningen i foreningen er positiv. Det var tre 
mål, han havde sat sig, og derfor meddelte han, at forretningsudvalget som valgudvalg nu må se sig 
om efter en afløser for ham frem til næste repræsentantskabsmøde.  
Arne Nielsen foreslog, at valgudvalget spurgte Karen Ellemann, om at træde til som landformand 
fra repræsentantskabsmødet 2013. Hun har et godt nordisk engagement, er yngre, god 
kommunikator, og så skal vi gerne satse på en, der er fremtid i, lige som vi har tradition for at skifte 
mellem rød og blå blok for ikke at blive beskyldt for at være partipolitiske. 

Susanne Prip Madsen roste den indsats Arne havde leveret, vel vidende Arne fortsatte og først 
skal takkes, når han går af. Men hun erindrede om, at de mål han og resten af forretningsudvalget 
satte sig, da han tiltrådte er blevet opfyldt. Hun støttede også forslaget til ny landsformand. 

Georg Møller understregede, at der nu blev sat en proces i gang, hvor forretningsudvalget som 
valgudvalg melder ud, at der skal ske nyvalg på næste repræsentantskabsmøde og forslag er 
velkomne. Han var enig i, at valgudvalget peger på Karen Ellemann. 

Forretningsudvalget indstillede som valgudvalg i enighed, at der blev rette en henvendelse til 
Karen Ellemann, med det håb, at hun ville sige ja til at overtage posten fra 2013. 
 
Arne Nielsen fremlagde en henvendelse, han havde modtaget fra Svend Kohrt som 
bestyrelsesformand for nordisk Informationskontor i Flensborg. Bestyrelserne for Nordisk 



Informationskontor, Foreningen NORDEN i Sydslesvig og Sønderjylland samt Dansk 
Centralbibliotek i Flensborg arbejder på at videreudvikle Informationskontoret til et Nordens Hus. 
De planlægger en successiv udvidelse frem til 2017, hvor de håber huset kan åbnes. Arne Nielsen 
havde sagt, at foreningen ikke havde mulighed for at gå ind med økonomiske ressourcer, men gerne 
ville støtte projektet moralsk. Forretningsudvalget støttede dette. 

Arne Nielsen fortalte, at der ville blive en opfølgning på det nordiske kursus på Seniorhøjskolen 
Rude Strand den 20. – 26. februar 2013. Han foreslog, at landsforeningen i år støtter kurset officielt, 
dog ikke med penge, men moralsk. 

Georg Møller, der havde deltaget i år, syntes at det var et utroligt spændende kursus, og han 
anbefalede at landsforeningen gik ind på den præmis, Arne havde sat op. Vi skulle så også være 
med til at kommunikere programmet ud, også til vores venner i Skåne og med en opfordring til 
vores lokalafdelinger om at informere venskabsbyerne. 

Forretningsudvalget støttede dette. 
    
      b.) Generalsekretær 

Peter Jon Larsen informerede om lotterisagen, hvor lodsedlerne nu var trykt med nyt design, om 
informationsudveksling med Ministeriet for Børn og Undervisning om foreningens tilskud, et 
skolemiljøprojekt der var blevet udsendt til udvalget og FNF’s indflytning i lokalerne i Malmøgade.  
 
Erik Rasmussen syntes, at miljøprojektet så rigtigt godt ud. 
 
Georg Møller spurgte til Nordjobb, hvor Peter Jon Larsen kunne berolige med, at personaleskiftet 
havde betydet, at vi i Danmark 2012 når måltallet, hvilket betyder, at der er skaffet tre gange så 
mange job til Nordjobb i år. 
Georg Møller klagede over håndteringen i FNF af den nordiske biblioteksuge, herunder at 
hjemmesiden for biblioteksugen fungerede rigtigt dårligt. Han mente, at vi på vores egen 
hjemmeside burde have givet de informationer, der ellers var svære at finde. 
 
Merete Riber mente også, at det var for rodet og tekster kom for sent, lige som plakaterne og 
postkortene plejede at ligge inden sommerferien, så de kunne bruges i de lokale programmer. 
  
      c.) Forretningsudvalg, herunder rapporter fra udvalgene 

Susanne Prip Madsen fortalte om Folkemødet på Bornholm, som var blevet vellykket, hvilket og 
gjaldt Foreningen NORDENs præsentation. Hun havde selv været meget aktiv på standen og de 
lokale NORDEN-folk havde også hjulpet. Folkemødet bliver holdt den 13. – 16. juni 2013, og 
forretningsudvalget bakkede op om, at foreningens tilstedeværelse var vigtig. 
Susanne Prip Madsen berettede også om arbejdet i DANFØ, hvor hun repræsenterer Foreningen 
NORDEN. DANFØ er et samarbejde mellem de folkelige foreninger i Østersølandene og Norge og 
Island i tilknytning til det officielle Østersøråd.  

Georg Møller takkede Susanne for at have taget slæbet på Bornholm, og forretningsudvalget talte 
om, hvordan arbejdet kunne fordeles bedre til næste år. 



Georg Møller berettede om informationsudvalgets arbejde med ny hjemmeside endelig - efter mere 
end to arbejde - er så langt, at der er lagt en tidsplan for afslutningen af omlægningen med 
aflevering 14. september, hvorefter foreningens personale skal lægge tingene ind, herunder også 
aktivitetsprogrammerne fra lokalafdelingerne. 

Merete Riber fortalte om arbejdet med skumringstid og morgengry, hvor det var hende og 
udvalget, der var kommet med forslaget til morgengry, som nu blev taget op. 

Arne Nielsen fortalte om arbejdet i aktivitetsudvalget, som just havde holdt møde dagen før. 
Referatet ligger på hjemmesiden og udvalgets oplæg til udvalgsstruktur skulle drøftes senere på 
dagsordenen.  
 
4.   FNF 

Arne Nielsen berettede fra præsidiemødet i Reykjavik, hvor grænsehindringer, Johan Lindblads 
arbejde med forbundsstaten, Arktis og samarbejdet med fagudvalgene i Nordisk Råd blev drøftet. 

Forretningsudvalget vedtog at sende forretningsudvalget og generalsekretæren til Styreseminaret i 
FNF på Voksenåsen den 6. – 7. oktober. 

Georg Møller var kritisk over for udkommet af den seneste styreseminarer med undtagelse af de, 
der var afholdt i Danmark. Han mente ikke, vi havde råd til at sende folk til FNF’s styreseminar i 
fremtiden, hvis ikke formen blev mere fast og forpligtende. 

Flere forretningsudvalgsmedlemmer gav udtryk for det samme, og 
Forretningsudvalget vedtog at arbejde for, at styreseminaret blev lavet om til et Forbundsmøde, 
der hver andet år mødtes med henblik på at vedtage FNF’s Virksomhedsplan. 
   
5.   Økonomi – herunder gennemgang af halvårsregnskab 

Peter Jon Larsen henviste til de udsendte tal og kommentarer, som viste, at vi fulgte budgettet med 
enkelte afvigelser på posterne, herunder kontingentindtægterne, der desværre ser ud til at blive 
mindre end forudsat, hvilket specielt skyldes afgang af skole-, biblioteks- og samarbejdende 
medlemmer. 

Forretningsudvalget tog redegørelsen til efterretning. 

Georg Møller henviste til den sag, han tidligere havde rejst om behovet for kritiske revisorer og 

Forretningsudvalget havde en kort drøftelse af funktionen med kritisk revision, og 
Forretningsudvalget bad Georg Møller og Peter Jon Larsen om at holde et møde med vores 
statsautoriserede revisor om behovet for kritiske revisorer. 

6.    Ny nordisk Skole 

Arne Nielsen fremlagde et forslag til pressemeddelelse om Ny nordisk Skole, som han foreslog, 
blev fulgt op af et brev til ministeren og et møde med hende. 



Forretningsudvalget vedtog følgende udtalelse og formandens procedure med brev og møde: 

NORDISK HANDLINGSPLAN FOR NY NORDISK SKOLE 

Foreningen NORDEN hilser med stor tilfredshed, at ministeren for børn og undervisning Christine 
Antorini har lanceret begrebet Ny nordisk Skole og foreningen er positiv over for de målsætninger, 
ministeren har tilkendegivet i forbindelse med planen. 
Foreningen NORDEN ser frem til, at der med Ny nordisk Skole skabes et indhold, som kan være 
med til at udvikle det bedste i den eksisterende folkeskole.  
Foreningen NORDEN anbefaler, at ministeren sætter gang i en udviklingsproces, hvor forskere og 
pædagogiske praktikere fra alle de nordiske lande får til opgave at kortlægge det, der fungerer bedst 
i dagtilbud og undervisning i de nordiske lande og derefter udarbejder en praksisorienteret 
handlingsplan. En sådan opgave kunne ministeren sætte fokus på ved Nordisk Råds session i 
efteråret i Helsingfors. Det kunne dermed blive et værdigt bidrag til fejringen af Helsingforsaftalens 
50 års jubilæum. 
Foreningen NORDEN påpeger, at inden for skole- og undervisningsområdet er den nordiske model 
slået så meget igennem – som det også er tilfældet på en lang række andre samfundsområder – at 
skolesystemerne i høj grad er så samordnede, at en overordnet, nordisk handlingsplan vil være en 
styrke for alle landene. Hermed sikres det også, at de fælles værdier i vores uddannelser i Norden 
ikke går tabt, men bliver brugt positivt og fremadrettet. 
  
7.   Forberedelse af landsstyrelsesmødet 15. september 2012 – herunder ny udvalgsstruktur 

Arne Nielsen fremlagde et notat om den nye udvalgsstruktur, der var udarbejdet af 
Aktivitetsudvalget på et møde dagen før. 

Forretningsudvalget havde en drøftelse af det kommende møde og den nye udvalgsstruktur. 
Forretningsudvalget havde nogle få ændringer til notatet, som nu vil blive indarbejdet, hvorefter 
notatet sendes til landsstyrelsen i forbindelse med dagsordenen for det kommende møde. 
  
8.   Eventuelt – herunder fastsættelse af kommende møde 
 
Forretningsudvalget besluttede, at næste møde blev holdt 
                                          ONSDAG DEN 7. NOVEMBER 2012 KL. 11.15 – 15.30 
                                                              I KØBENHAVN 
 
     PJL/pjl 29.08 2012. 


