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FORENINGEN NORDEN 

 

 

 

REFERAT 

AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 

ONSDAG DEN 25. FEBRUAR 2004 KL. 15.00 – 19.00 

PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR. 

 

Til stede:  Frode Sørensen (landsformand), Henrik Hagemann, Susanne Prip Madsen, 

Kathrine Stensgaard, Søren Sørensen og Hans Chr. Wiwe. 

 

Afbud: Arne Nielsen. 

 

Referat: Peter Jon Larsen. 

 

 

 

1. Fastsættelse af dagsorden 

 

Dagsordenen blev fastlagt som følger. 

 

2. Godkendelse af referat fra seneste møde 28. november 2003  

 

Referatet blev godkendt. 

 

3. Sager til drøftelse 

a) Hæderspris 2004 

 

Forretningsudvalget havde en længere drøftelse, hvor forslagene, der var fremkommet på seneste 

landsstyrelsesmøde, og yderligere forslag fra bl.a. informationsnævnet og Fyns Amtskreds indgik i 

drøftelserne. Efter endt drøftelse blev det vedtaget at give årets hæderspris til fhv. statsminister Poul 

Schlüter, som p.t. med stor succes er aktiv som de nordiske samarbejdsministres særlige 

repræsentant i arbejdet med fjernelse af grænsehindringer i Norden. Poul Schlüters mandat udløber 

1. juli 2004, hvorfor det vil være oplagt at give ham hædersprisen på foreningens 

repræsentantskabsmøde i september 2004.  

 

b) FNF-styreseminar i Finland 

 

Peter Jon Larsen henviste til det udsendte papir, hvoraf det fremgår, at styreseminaret afholdes på 

Hanaholmen Kulturcentrum i Esbo, Finland den 7. – 8. maj 2004. Han kunne berette, at der denne 

gang ville være tema på drøftelserne, nemlig sprogpolitikken. Han gjorde endvidere opmærksom 

på, at direktørkollegiet i FNF nu havde bakket op om dansk NORDENs synspunkter om, at 

styreseminarerne afløses af vedtægtsbestemte forbundsmøder. 

 

Forretningsudvalget vedtog, at Hans Chr. Wiwe skulle repræsentere foreningen. Endvidere ville 

Susanne Prip Madsen undersøge muligheden for at deltage, ligesom man ville spørge Marie 

Østergaard Knudsen, om hun kunne deltage. 
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c) Venskabsbysamarbejdet 

 

Frode Sørensen henviste til de udsendte bilag i form af skrivelser til Kommunernes Landsforening 

og forslag til tekst til kommunerne om vigtigheden af det nordiske venskabsbysamarbejde og den 

folkelige involvering. Han mente, vi skulle intensivere arbejdet med KL, uanset at 

strukturkommissionen snart kommer med sit forslag til kommunalreform. Det vil fortsat være 

vigtigt, at kommunerne er nær på borgerne, og vi skal være offensive i forhold til at sikre det 

fortsatte venskabsbysamarbejde. 

 

Hans Chr. Wiwe mente, at vi burde støtte oprettelsen af lokalråd, som kunne være medspiller i 

venskabsbysamarbejdet. En ny kommunalreform kunne styrke venskabsbysamarbejdets folkelige 

del, hvis vi selv ville. Det folkelige arbejde bestemmes netop ikke af kommunerne. 

 

Kathrine Stensgaard beklagede, at de lokale kommunalpolitikere ofte ikke var medlem af 

Foreningen NORDEN, selvom de deltog i venskabsbysamarbejdet. 

 

Søren Sørensen gjorde opmærksom på, at en sammenlægning af kommunerne, hvor én kommune 

havde flere NORDEN-afdelinger, blot ville betyde nye alliancer mellem vore lokalafdelinger på det 

kommunale plan. Det samme ville også blive nødvendigt for mange andre folkelige foreninger.  

Men det var selvfølgelig vigtigt, at strukturkommissionen havde folkeoplysning og foreningsliv 

med i bedømmelsen. 

 

d) Lille Mølle 

 

Peter Jon Larsen henviste til det udsendte bilag i form af brev til Johanne og Ejnar Flach-

Bundegaards Fond, hvor forhistorien og fremtidsvisionerne er skitserede vedrørende Lille Mølle på 

Christianshavns Vold, herunder Foreningen NORDENs ambition om at overtage Lille Mølle for at 

benytte bygningen som landssekretariat. 

 

Frode Sørensen mente, det var et spændende projekt. Vi arbejder videre med projektet, men træffer 

ikke for nærværende nogen bindende beslutninger. 

 

Susanne Prip Madsen mente, det var et godt og spændende projekt, og hun udtrykte ros til den 

måde, sagen indtil videre havde været håndteret på. 

 

Kathrine Stensgaard mente også, at projektet lå i god forlængelse af hendes oplæg på seneste 

forretningsudvalgsmøde om synlighed. Spørgsmålet var så, om vi havde penge til at gennemføre 

visionen. 

  

e) Samarbejde med Grænseforeningen 

 

Frode Sørensen henviste til det udsendte bilag med oplæg til fællesudgivelse mellem 

Grænseforeningen og Foreningen NORDEN i forbindelse med de danske årsmøder i Sydslesvig. De 

to foreninger vil i anledning af de danske årsmøder i Sydslesvig 11. – 13. juni 2004, der har 

overskriften ”I Nordens tegn”, udgive et fælles temanummer af hhv. ”Grænsen” og ”Nord Nu”, 

hvor kendere af problemstillingerne vil komme med bud på baggrunden for de danske og nordiske 

værdier og hvordan disse værdier kan spilles konstruktivt og stærkt ind i den internationale 

dagsorden. 
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Peter Jon Larsen gjorde opmærksom på, at han havde haft kontakt til informationsnævnets 

formand Preben Sørensen, som havde støttet tanken om en fællesudgivelse. 

 

Henrik Hagemann  mente, det var en god ide med en sådan fællesudgivelse, som også ville ligge 

til deltagerne ved de danske årsmøder over hele landsdelen. 

 

Søren Sørensen påpegede, at bladet også burde komme ud til vore nordiske venner i de andre 

lande, som ikke kender problemstillingen. 

 

f) Nordplusordningerne 

 

Peter Jon Larsen henviste til en e-post, han havde sendt til formanden for Nordisk Råds danske 

delegation Ole Stavad efter seneste landsstyrelsesmøde, hvori han udtrykker foreningens dybe 

bekymring over udviklingen omkring projektarbejdets udliciteringspolitik i Nordisk Ministerråd, 

hvor det nordiske islæt i projekterne let kan forsvinde, hvis det bliver EU-programkontorer, der får 

forvaltningsopgaverne. Det kan i sidste ende betyde døden for nordiske projekter, hvis de EU-

ificeres.  

 

Frode Sørensen gjorde opmærksom på, at han ville rejse spørgsmålet om Foreningerne NORDENs 

involvering i Nordplusprogrammerne over for Ministerrådet, da han i Nordisk Råds udvalg havde 

fået en vedtagelse om, at foreningerne NORDEN skulle inddrages. Vi skal komme med en 

tilbagemelding på, hvordan det er gået i løbet af et par måneder. 

 

Hans Chr. Wiwe spurgte til udviklingen på det praktiske plan, og 

 

Peter Jon Larsen svarede, at det var svært at bedømme på nuværende tidspunkt, da første 

ansøgningsfrist er 15. marts 2004. 

 

4. Generel drøftelse af Foreningen NORDENs udviklingsmuligheder 

 

Frode Sørensen mente, at foreningens udvikling afspejles af de punkter, forretningsudvalget havde 

taget op under dagsordenens punkt 3. Vi har både den folkelige del og projektarbejdet. Det er godt, 

så længe de to arbejdsfelter ses i en sammenhæng. Udfordringen ligger specielt på de unges 

område. Det er et generelt problem, at de unge ikke er så foreningsmindede. Også på PR-området er 

der meget at tage fat på. 

 

Susanne Prip Madsen mente, det var et problem, at de unge, der er aktive i FNU, ikke ser det som 

noget naturligt at gå over i Foreningen NORDEN, når de når den passende alder. 

Grænsehindringsproblematikken kan give muligheden for at vække de unges interesse. Projektdelen 

er vigtig for foreningen – den skal ses som en mulighed, ikke en hindring. 

 

Hans Chr. Wiwe mente, at vi i Foreningen NORDEN skal beskæftige os med det idé-politiske 

grundlag, også selvom der kommer langt flere til arrangementer om Nordkap og Ålandsøerne. Det 

er bekymrende, at folk ikke møder op til idé-politiske arrangementer. Vi har en lang række 

medlemmer, der trofast betaler deres kontingent uden at møde op. 
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Frode Sørensen var enig i, at det idemæssige var vigtigt uanset hvor mange, der mødte op. Han 

rejste spørgsmålet, hvad gør vi for de 35 – 45-årige. Det er sjældent, at de unge tager en 

naturoplevelse i Norden, de vender hellere snuden sydpå. Hvilke nordiske temaer interesserer folk 

under 45? 

 

Søren Sørensen mente, vi havde gode erfaringer med aktiviteterne på Bastionerne, Skumringstid 

og tidl. Nordliv. Vi kommer med et indhold, og folk kommer. Folk kommer også selvom det er 

tunge temaer, hvis de præsenteres ordentligt. Han var ikke så bekymret. Hvad interesserer folk, nej, 

den skal vendes om, hvad interesserer os, og så må vi anstrenge os for at sælge det godt. Hvis vi 

laver møder på tidspunkter, hvor kun pensionister kan komme, kan det ikke overraske, at vi 

udelukkende får pensionister som medlemmer. Identitet er faktisk et varmt emne. Foreningen 

NORDEN bør have et bud på, hvad danskhed er. 

 

Frode Sørensen mente heller ikke, at man kan sige, at det ikke er til at få folk op af lænestolene, 

hvis emnet interesserer og bliver lanceret godt. Men initiativerne og indpakningen koster penge, og 

dem har vi ikke nok af, hverken lokalt eller på landsplan. 

 

Henrik Hagemann var imponeret over udviklingen i Foreningen NORDEN. Projektarbejdet er 

ikke et problem. Nordjobb, som var det første vi gik ind i, fik opbakning fra repræsentantskabet og 

bliver fulgt op lokalt. Det er også legitimt at have medlemmer, der ikke møder op, men som støtter 

tanken. Foreningens politiske indflydelse er vokset, vi er også mere synlige – begge dele på grund 

af projekterne. EU-udvidelsen vil betyde yderligere regionalisering, der får Norden en ny 

berettigelse. 

 

Kathrine Stensgaard mente, at der er flere, der er optaget af NORDEN i dag, end  for ti år siden. 

Vi skal pleje ildsjælene med Nord Nu, værkstedskurser m.v. Mange sidder meget alene som 

lokalafdelingsformænd. Det kan kun gå, hvis de bliver fodret med gode oplevelser.  

 

Frode Sørensen stillede spørgsmålet, hvad man skal svare en, der kommer og spørger: Hvorfor 

skal jeg melde mig ind i Foreningen NORDEN? 

 

Søren Sørensen mente ikke svaret skulle findes i hvad man kan få, men hvad man kan bidrage 

med. Hvis ikke Foreningen NORDEN fandtes, måtte den opfindes. 

 

Kathrine Stensgaard mente, vi skal holde fast i de gode ting vi kan heroppe nordpå. Indholdet skal 

være foredrag og fest og det menneskelige samvær – det er vi gode til. 

 

Henrik Hagemann tog også problemstillingen om de unge op. Vi skal have bedre skærmkontakt 

(IT) med de unge og spille bolden over til dem. Hvad med chat-programmer. 

 

Hans Chr. Wiwe: Hvis vi på vores hjemmeside havde et to-timers forløb om Kalmar-unionen og 

de hundreder af andre nordiske emner i fortid, nutid og fremtid, ville det være noget. 

 

Kathrine Stensgaard mente, vi skulle invitere FNU-formanden med til et møde og høre hans 

forslag. Vi kunne også skrive til rektorerne for akademierne inden for de musiske områder, 

arkitektskolen m.v. og høre, hvordan de bruger Foreningen NORDEN og det nordiske samarbejde. 
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Hans Chr. Wiwe: Masser af danske skoler og lærere er koblet på Skolekom. Der bliver spurgt om 

alt – også nordiske emner. Lad os følge med der, og lad os få lagt emner ind på nettet. Der er 

allerede meget materiale, som bare kan down-loades. 

 

Frode Sørensen mente, at vi måtte bede Skolenetværket om at se på dette område med henblik på, 

at vi bruger den nye teknik bedre inden for dette område. 

 

Henrik Hagemann mente også, at vi skal sikre henvisninger til de gode klassiske nordiske tekster 

på nettet. Han mente også, at der var et arbejdsfelt over for journalistuddannelserne.  

 

Søren Sørensen  mente, at Kathrine Stensgaards forslag om at kalde akademikerne sammen til et 

symposium ville være frugtbart, så vi kunne få en dialog med dem, herunder også forfatterskole og 

designskole. Foreningen NORDEN bør i højere grad engagere sig i, hvad der sker i samfundet, ex. 

H. C. Andersen 2005. 

 

Susanne Prip Madsen: Undervisning og børnene er vigtige, for gennem den kontakt leder vi også 

forældrene ind i foreningen. 

 

Frode Sørensen  var glad over, at vi havde taget os tid til en fri drøftelse af denne karakter. 

 

5. Eventuelt – herunder fastsættelse af kommende møde/møder 

 

Susanne Prip Madsen nævnte, at spørgsmålet om Foreningen NORDENs deltagelse i 

Østersøområdets NGO-samarbejde (samarbejdet mellem frivillige organisationer i landene rundt 

om Østersøen). Hun fortalte om baggrunden for, at Foreningen NORDEN tidligere har besluttet, at 

dette område varetages af Københavnsafdelingen. 

 

Efter en kort drøftelse blev forretningsudvalget enige om, at man fortsat føler sig tryg ved, at 

Københavnsafdelingen varetager dette arbejdsfelt. 

 

Henrik Hagemann refererede om udviklingen i Danmarks involvering i den nordiske konvention 

om social sikring. 

 

De næste møder blev fastsat til 

 

ONSDAG DEN 21. APRIL 2004 KL. 13.00 – 16.30 

OG 

ONSDAG DEN 26. MAJ 2004 KL. 15.00 – 18.30 

BEGGE MØDER PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR 

 

 

PJL/pjl 12.03.04 
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