
FORENINGEN NORDEN 
 
 

REFERAT 
AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 

FREDAG DEN 24. JANUAR 2003 KL. 13.00 – 16.00 
PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR 

 
Til stede: Knud Enggaard (landsformand), Arne Nielsen (næstformand), Henrik Hagemann, 
Susanne Prip Madsen, Kathrine Stensgaard, Sørens Sørensen og Hans Chr. Wiwe. 
 
Referat: Peter Jon Larsen. 
 

1. Godkendelse af referat fra seneste møde 22. november 2002  
 
Kathrine Stensgaard glædede sig over, at Hässelby Slott er med i de rabatordninger, der er 
annonceret i Nord NU. 
 
Forretningsudvalget godkendte referatet. 
 

2. Sager til drøftelse 
 
Peter Jon Larsen orienterede om forløbet af togturneen ”På sporet af Norden – i 50 år”, der var 
blevet den succes, vi havde regnet med. Især havde initiativet med at afholde møderne i ventesalene 
på stationerne vakt opmærksomhed også i pressen. På den måde kom foreningen til at fremstå som 
moderne og udviklingsorienteret. Dog havde politikerne svigtet i flere tilfælde, og han var lettet 
over, at landsformanden havde været ordstyrer de to gange, hvor det brændte på og sikret, at det 
alligevel blev gode møder. 
 
Susanne Prip Madsen glædede sig over det flotte arrangement, der havde været på Frederiks 
Bastion i forbindelse med Nordisk Ministerråds generalsekretær Søren Christensens afgang. Hun 
refererede endvidere fra togturneens to møder, hvor hun havde været ordstyrer, nemlig Hjørring og 
Hellerup. Der havde været mange mennesker og en rigtig god stemning. 
 
Knud Enggaard refererede fra Odense og Langå, hvor der også havde været god opslutning om 
arrangementerne. 
 
Arne Nielsen refererede fra Holstebro, hvor der havde været en del gennemtræk både vejrmæssigt 
og deltagermæssigt. Ventesalen havde dannet en meget smuk ramme om mødet. 
 
Henrik Hagemann havde kun fået positive tilbagemeldinger fra politikerne, som især havde hæftet 
sig ved deltagernes aktive deltagelse i debatten. 
 
Hans Chr. Wiwe havde undret sig over valget af stationer. 
 
Henrik Hagemann refererede herefter fra Dansk Sprognævns arbejdsudvalgs møde samme dag, 
hvor han var blevet genudpeget som Foreningen NORDENs repræsentant. Arbejdsudvalget 
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indstillede nu professor Niels Davidsen-Nielsen til ny formand og Henrik Hagemann til 
næstformand. 
 
Knud Enggaard henviste til en samtale, han havde haft med Esther Larsen (V), hvor det vigtige 
budskab var, at statsadministrationen begyndte at skrive dansk i stedet for at fordanske engelske 
ord. 
 
Søren Sørensen  mente, at vi burde give vores fulde støtte til dette og påpegede, at man i stedet 
kunne sætte liv i dialekterne som kilde til fornyelse af det danske sprog. 
 
Knud Enggaard understregede, at når man uundgåeligt får nye ord ind i sproget må man sikre, at 
vi vælger det samme ord i alle de nordiske lande. 
 
Henrik Hagemann understregede, at der fortsat er nordisk kontakt om sprogudviklingen, da 
sprognævnsrepræsentanterne mødes nordisk en gang om året. 
 
Henrik Hagemann refererede endvidere fra delegationsmøde i Nordisk Råds danske delegation, 
hvor man i sidste uge fordelte alle relevante nordiske rekommandationer til gruppens medlemmer 
med henblik på opfølgning i partigrupperne og de respektive folketingsudvalg. 
 
Knud Enggaard betonede vigtigheden af forankringen af de nordiske rekommandationer.  
 
Søren Sørensen  brugte anledningen til at takke Knud Enggaard og Nordisk Råds danske 
delegation for den dejlige bog om Nordisk Råd i 50 år, som forretningsudvalget og landsstyrelsen 
havde fået tilsendt. 
 

3. Formandsvalg 2003  
 
Forretningsudvalget havde en drøftelse af besættelsen af formandsposten efter 
repræsentantskabsmødet. 
 

4. Gennemgang af dagsordenen for landsstyrelsesmødet den 1. februar 2003  
 
I forbindelse med gennemgangen blev følgende sager drøftet: 
 
Politisk tema, her var først rettet henvendelse til samarbejdsministeren, der desværre var forhindret i 
at deltage med et oplæg. Herefter var der kontakt til professor Niels Davidsen-Nielsen, der desværre 
næppe kunne komme pga. dødsfald i familien. Til gengæld havde Ole Stavad tilbudt at komme med 
et oplæg, hvilket vi med kyshånd ville tage imod. 
 
Økonomi, her gennemgik Peter Jon Larsen udkastet til årsregnskab. 
 
FNF, her gennemgik Knud Enggaard situationen, især den del, der drejer sig om nybesættelsen af 
generalsekretærposten i FNF. Også det kommende tillidsmandsmøde i FNF blev kort drøftet, og 
invitation vil blive udsendt, så snart den kommer, men ultimo maj 2003 på Biskops Arnø ved 
Stockholm var nævnt, som mulig dato og sted. 
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5. Eventuelt 
Susanne Prip Madsen refererede fra FNUs styrelsesmøde, hvor de unge havde været ved godt 
mod, især da det er lykkedes for landsungdomsstyrelsen at få en markant tilgang af nye medlemmer 
til FNU.  Man skulle dog nu have ny landsformand på næste landsmøde, da Karen Marie Kristensen 
desværre havde ønsket at holde op. Landsungdomsstyrelsen ville nu have særlig opmærksomhed på 
de 30- 45 årige og deres behov for en glidende overgang fra FNU til Foreningen NORDEN.  
 
Forretningsudvalget vedtog at afholde næste møder 
 

FREDAG DEN 4. APRIL 2003 KL. 13.00 I ODENSE 
OG 

ONSDAG DEN 21. MAJ 2003 KL. 14.00 PÅ LANDSKONTORET 
 

Forretningsudvalget ville endvidere indstille, at landsstyrelsen afholdt sit næste møde Lørdag den 
14. juni 2003 i København. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PJL/pjl 28.01.2003 


