
FORENINGEN NORDEN

REFERAT AF
FORRETNINGSUDVALGSMØDE

 FREDAG DEN 23. APRIL 2008 KL. 12 – 16
PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR

Til stede: Frode Sørensen  (landsformand), Arne Nielsen  (næstformand), Poul E. Frederiksen, 
Henrik Hagemann, Susanne Prip Madsen, Erik Rasmussen og Merete Riber. 

Referat: Peter Jon Larsen.

 
1. Godkendelse af dagsorden

Forretningsudvalget godkendte dagsordenen. 

2. Godkendelse af referat fra 22. februar 2008

Forretningsudvalget godkendte referatet.

3. Beslutningspunkter
a.) Regnskab 2007

Inden forretningsudvalgsmødet afholdtes møde om regnskabet 2007 med den kritiske revisor Hans 
Peter  Jørgensen,  Silkeborg  hvor  også  vores  statsautoriserede  revisor  Søren  Jensen  deltog. 
Desværre døde  Mette Koefoed Bjørnsen for nylig. Flere forretningsudvalgsmedlemmer deltog i 
mødet,  hvorfor  der  kun  blev  foretaget  en  kort  gennemgang  af  regnskabet  på 
forretningsudvalgsmødet. 
Forretningsudvalget  var enigt om, at der i budgetterne og i regnskabet fra 2008 tilføjes et  nyt 
punkt ”Flagning ved grænsen” i regnskabsopstillingen. Forretningsudvalget var også enigt om, at 
man i noten i regnskabet deler Norden i Fokus og Hallo Norden op.
Forretningsudvalget  udtrykte  tilfredshed  med  regnskabets  resultat  og  stabiliseringen  af 
foreningens egenkapital.

b.) Skriftlig beretning til Repræsentantskabet 

Forretningsudvalget glædede sig over beretningen.  Et  par  mindre  ændringer  blev foretaget  og 
fremgår nu af den udsendte årsberetning.

c.) Repræsentantskabsmødet i Aalborg 

Forretningsudvalget  gennemgik  udkastet  til  kommenteret  dagsorden  og  foretog  de  sidste 
indstillinger, som fremgår af den udsendte dagsorden.
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d.) Norden Nu (Ole Oxholm deltager under dette punkt)

Forretningsudvalget,  som nu har  overtaget  informationsnævnets  tidligere  rolle,  havde et  møde 
med redaktøren af Norden NU  Ole Oxholm  for at gennemgå bladet. Forretningsudvalget havde 
forskellige kommentarer, men var enige om, at bladet var inde i en god udvikling både hvad angår 
indhold og layout.

2. Meddelelser
a.) Landsformanden

- De nordiske informationskontorers økonomi

Frode Sørensen berettede om situationen med de regionale informationskontorer, hvor alt dog nu 
tyder på, at der fortsat vil være finansiering til informationskontorerne fra Nordisk Ministerråd, men 
at finansieringen vil blive kanaliseret via Foreningerne Nordens Forbund.

b.) Generalsekretæren
- Status for Nordjobb og Norden i Bio 2008

Peter Jon Larsen informerede om de to aktiviteter. Supplerende information blev udsendt pr. mail 
fra sagsbehandleren Klaus Elmo Petersen.
 

c.) Forretningsudvalgsmedlemmerne

Arne  Nielsen  berettede  fra  Globaliseringsseminariet  i  Oslo,  der  var  arrangeret  af 
socialdemokraterne  i  Nordisk  Rådet,  med  deltagere  fra  Foreningerne  Nordens  Forbund,  samt 
repræsentanter fra socialdemokratisk ungdom i Norden og medlemmer av S-gruppen i Nordisk Råd.
Globaliseringsseminariet udtalte at globaliseringspolitikken skal have et større medborgerfokus end 
hvad Nordisk Ministerråd hidtil har præsenteret. Seminariet foreslår derfor et initiativ på nordisk 
plan for at fremme den nordiske folkeoplysning, frem for alt til unge genom skolerne. 

Arne Nielsen  berettede endvidere fra sin deltagelse i Kommunernes Landsforenings seminar om 
venskabsbysamarbejdet,  som  i  år  primært  havde  drejet  sig  om  udveksling  af  kommunale 
medarbejdere.  Der  var  fortsat  store  problemer  blandt  kommunale  embedsmænd  i  at  forstå  det 
nordiske venskabsbysamarbejdes særlige rolle.

Henrik  Hagemann  berettede  om betænkningen  Sprog til  Tiden  fra  Jørn Lund-udvalget.  Han 
mente fortsat ikke, der var brug for en egentlig sproglov, men bindende bestemmelser inden for de 
videregående uddannelser, og at man forfægtede parallelsproglighed. 

Susanne Prip Madsen  berettede fra Foreningen Nordens Ungdoms landsmøde, hvor hun havde 
været dirigent. FNU havde været meget positive over for samarbejdet med Foreningen NORDEN. 
Der  havde  været  en  positiv  stemning,  ligesom FNU  nu  ville  arbejde  på  flere  politisk  rettede 
arrangementer.

Susanne Prip  Madsen  berettede  endvidere  om Østersø  NGO-samarbejdet,  hvor  der  skal  være 
møde i Pinsen. 
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3. Fastsættelse af næste møde

Næste møde var fastsat til
ONSDAG DEN 28. MAJ 2008 KL. 12 – 16.30 I ODENSE

(forud for det konstituerende landsstyrelsesmøde).

4. Eventuelt

Frode  Sørensen  gjorde  opmærksom  på,  at  det  var  Poul  E.  Frederiksens  sidste 
forretningsudvalgsmøde,  da  han  agter  at  fratræde  sine  NORDEN-hverv  i  forbindelse  med 
repræsentantskabsmødet i Aalborg. Da Poul kommer til repræsentantskabsmødet, vil der blive sagt 
pænt farvel dér, men Landsformanden benyttede dog lejligheden til på forretningsudvalgets vegne 
at takke Poul for indsatsen i forretningsudvalget.

PJL/pjl 29.04.08
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