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REFERAT 

AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 

ONSDAG DEN 26. MAJ 2004 KL. 15.00 – 18.30 

PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR. 

 

Til stede:  Frode Sørensen (landsformand), Arne Nielsen (næstformand), Henrik Hagemann, 

Susanne Prip Madsen, Kathrine Stensgaard og Søren Sørensen. 

 

Referat: Peter Jon Larsen. 

 

 

1.  Fastsættelse af dagsorden 

 

Dagsordenen blev fastlagt som følger. 

 

2.  Godkendelse af referat fra seneste møde 21. april 2004 

 

Referatet blev godkendt. 

 

3. Sager til drøftelse 

 

a) Møde med Poul Schlüter 28. april 2004 

 

Frode Sørensen refererede, at vi havde haft et godt møde med Poul Schlüter, som arbejder med 

de nordiske grænsehindringer. Vi fortalte ham, at han vil modtage Foreningen NORDENs 

hæderspris 2004, hvilket han blev glad for. Han har accepteret at fortsætte som 

samarbejdsministrenes særlige repræsentant på grænsehindringsområdet frem til nytår. Vi 

drøftede grænsehindringer på alle områder, herunder erhvervshindringer, arbejdsmarked og 

tredjelandes borgeres muligheder for at deltage i det fællesnordiske arbejdsmarked, udveksling, 

Øresundsregionen, nordisk tv-samarbejde, familieret og også regler om katte og jagtvåben fik en 

omgang. Han indvilgede i, efter hårdt pres, at tage et par møder i Foreningen NORDENs regi til 

vinter. 

 

b) Dansk Folkeoplysnings Samråds revision af vedtægter 

 

Peter Jon Larsen refererede møderne i Dansk Folkeoplysnings Samråd om 

tipsmiddelfordelingen, som nu er vedtaget og hvor Foreningen NORDEN hører til gruppen af 

organisationer, der modtager størst grundtilskud efter objektive kriterier. Han refererede 

ligeledes arbejdet med revision af samrådets vedtægter, hvor de tekniske vedtægtsændringer 

blev vedtaget på samrådets repræsentantskabsmøde den 15. april 2004. Arbejdsgruppen om 

revision af vedtægterne fortsætter med henblik på ændringer af samrådets formålsparagraf og 

kriterier for medlemskab. Foreningen NORDEN lægger i den forbindelse stor vægt på 

definitionen af folkeoplysning som dannelse og ikke kompetencegivende uddannelse.  
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c) Møde med de samarbejdende medlemmer 18. maj 2004 

 

Frode Sørensen refererede fra mødet, som havde været konstruktivt og inspirerende. Drøftelsen 

med politikerne om sprogpolitikken havde været nyttig, dog var der kun 4 repræsentanter fra de 

samarbejdende medlemmer til stede, og vi må arbejde på en bredere deltagelse af de 

samarbejdende medlemmer i foreningens fremtidige arbejde. 

 

Henrik Hagemann have også været glad for mødet, som havde peget i flere retninger, da såvel 

de samarbejdende medlemmer var blevet inddraget i foreningens forberedelse af 

repræsentantskabsmødet ligesom de have deltaget sammen med Foreningen NORDENs 

sproggruppe i en debat med ordførerne for folketingets partier på sprogområdet. 

 

Susanne Prip Madsen mente også, at stemningen på mødet havde været god, og det gav en god 

baggrund for en styrket deltagelse fra de samarbejdende medlemmers side ved kommende 

møder. 

 

d) Årsmøder i Sydslesvig og fællesblad-projektet 

 

Peter Jon Larsen informerede om status for det fælles bladprojekt. Samarbejdet med 

Grænseforeningen om det bladet havde været godt, og han glædede sig til, at medlemmerne 

primo juni ville modtage bladet.  

 

Frode Sørensen gjorde opmærksom på, at han, på grund af landsstyrelsesmødet i Kolding, ikke 

kunne repræsentere Foreningen NORDEN ved informationsmødet i Flensborg lørdag den 12. 

juni 2004.  

 

Henrik Hagemann tilbød, at han kunne repræsentere foreningen ved informationsmødet. 

 

4. Situationen i Foreningen Nordens Ungdom 

 

Frode Sørensen bød velkommen til Brian Pape, næstformand i FNU og Brian Erichsen, 

sekretær i FNU og lagde op til drøftelsen, som tog udgangspunkt i et tidligere næret ønsket i 

forretningsudvalget om en drøftelse med FNU. 

 

Brian Pape orienterede om arbejdet i FNU, hvor man nyligt havde holdt sit landsmøde samt 

lokale generalforsamlinger i FNUs lokalafdelinger. Begge dele var gået godt. FNU havde en 

tilpas sammensætning af nye og gamle/erfarne medlemmer. Økonomien er god på grund af , at 

FNU modtager tipsmidler. Man var i gang med at planlægge flere rejser, bl.a. til Grønland, 

Sankt Petersborg og Norge. På rejsen til Grønland havde 59 ønsket at deltage, men der var 

desværre kun 16 pladser, så interessen for at deltage i rejseaktiviteterne blandt FNUs 

medlemmer er meget stor. Mange nye medlemmer kommer til, fordi de hører om de gode rejser. 

På FNUs landsmøde vedtog man at lave nogle PR-seminarer, ligesom man producerede 

merchandise for at synliggøre FNU. Også på Nordjobb-området var FNU aktiv, ikke mindst i 

forbindelse med organiseringen af fritidsprogrammet i København. Alle, der søger Nordjobb, 

får tilbudt 1 års gratis medlemskab i FNU. Nu havde man fundet et godt system for dette efter at 

man sidste år mislykkedes, da Nordjobb gik over til elektroniske ansøgninger. 
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Frode Sørensen spurgte, hvordan Foreningen NORDEN kan hjælpe FNU med at få flere 

medlemmer, og hvordan FNU kan hjælpe Foreningen NORDEN. 

 

Brian Pape gjorde opmærksom på, at man i FNU arbejdede med de 30-45-årige medlemmer og 

havde aktiviteter, som skulle hjælpe denne gruppe fra FNU over i voksenforeningen. Da FNU, 

sammenlignet med Foreningen NORDEN, er en lille organisation, er hovedproblemet, at 

FNUerne splittes op, når de skal over i Foreningen NORDENs organisation, ligesom de 

økonomiske forudsætninger for aktiviteter i Foreningen NORDEN er dårligere end i FNU. 

 

Kathrine Stensgaard mente, det var svært at få fat i de unge på lokalt plan. 

 

Brian Erichsen gjorde opmærksom, at det generelt er svært at fastholde de unge, da de rejser 

og flytter meget mere end den ældre generation. 

 

Arne Nielsen sagde, at man også kan være medlem af landsforeningen samtidig med, at man 

var medlem af FNU, men gjorde i øvrigt opmærksom på, at lokalafdelingerne burde lave 

aktiviteter sammen med de unge. 

 

Søren Sørensen understregede, at det var vigtigt at få inspiration og information fra FNU i det 

lokale NORDEN-arbejde. Han mente, at Foreningen NORDEN til gengæld kunne bidrage med 

politiske emner og drøftelser i FNU. Han nævnte også områder som skolearbejdet, sprogpolitik 

og grænseproblemer som emner af fælles interesse og foreslog, at vi lavede et seminar sammen 

om hvordan vi kan samarbejde. 

 

Susanne Prip Madsen mente, at arbejdet i FNU med aldersgruppen 30-45 år var godt. 

Tidligere var FNUerne lidt negative over for Foreningen NORDEN, men det er ændret nu. 

 

Brian Pape følte ikke, at der var problemer i samarbejdet mellem de to foreninger på landsplan, 

men vi bør styrke samarbejdet på lokalt plan. FNU vil nu afvente invitationer til møder i 

amtskredse og lokalafdelinger. 

 

Frode Sørensen mente, at det havde været en udbytterig samtale og appellerede til en tættere 

kontakt i fremtiden. 

 

Søren Sørensen var enig og ønskede, at bastionerne blev brugt som udgangspunkt for 

samarbejdet om de 30-45-årige, ligesom venskabsbystævner ofte dækkede alle aldersgrupper. 

 

Arne Nielsen understregede behovet for en større indsats i Foreningen NORDEN over for 

familier med børn, som ikke kommer til et foredrag onsdag aften, men i højere grad ønsker 

tilbud i ferierne. Han mente, organisationsudvalget skulle arbejde videre med en konkretisering 

af samarbejdet mellem FNU og landsforeningen. 

 

Frode Sørensen var enig i, at det videre arbejde blev lagt til organisationsudvalget, ligesom 

emnet kunne tages op på de kommende formandsmøder, på repræsentantskabsmødet og på det 

næste interne kursus. 
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5. Økonomi – herunder mødet med de kritiske revisorer  

 

Frode Sørensen orienterede om mødet med de kritiske revisorer og henviste til udtalelsen, som 

er vedlagt som bilag forberedelsen til repræsentantskabsmødet under dagsordenens punkt 8 

sammen med årsregnskab og revisionsprotokollen. 

 

6. FNF 

 

a) Styreseminar 7.-8. maj 2004  

 

Susanne Prip Madsen havde deltaget sammen med Marie Østergaard Knudsen i 

styreseminaret. Seminaret havde været godt, men ikke særlig foreningsrettet. Hun henviste til 

det udsendte bilag, der var udarbejdet af  Marie Østergård Knudsen. 

 

Frode Sørensen ønskede at Marie Østergård Knudsens papir kommer til at indgå i det videre 

arbejde i Foreningen NORDENs sproggruppe. 

 

b) Præsidiemøde 8. maj 2004  

 

Peter Jon Larsen henviste til det udsendt bilag i form af udkast til referat fra det pågældende 

møde, som primært havde drejet sig om FNFs økonomiske situation. 

 

7. Forberedelse af landsstyrelsesmødet 12. juni 2004 

 

Forretningsudvalget fik en orientering fra generalsekretæren om det praktiske oplæg til 

landsstyrelsesmødet, som ville blive afviklet på Koldinghus, hvilket forretningsudvalget 

glædede sig over. Forretningsudvalget gennemgik herefter indholdet af landsstyrelsesmødet, 

som fremgår af den udsendte indkaldelse. 

 

8. Forberedelse af repræsentantskabsmødet 18. september 2004   

 

Ad dagsordenens punkt 1)     Valg af dirigent. 

Forretningsudvalget indstiller byrådsmedlem Georg Møller, Birkerød. 

 

Ad dagsordenens punkt 2)     Landsformandens beretning om virksomheden. 

På repræsentantskabsmødet vil landsformanden Frode Sørensen aflægge den mundtlige 

beretning. 

Skriftlig beretning for Foreningen NORDENS virksomhed 2003 vedlagt.  

 

Ad dagsordenens punkt 3)     Landsstyrelsens forslag til Handlingsplan. 

Efter at handlingsplan-forslaget har været behandlet i Forretningsudvalg og Landsstyrelse, og 

har været til høring i amtskredsene og hos de samarbejdende medlemmer samt foreningens 

nævn og udvalg, vedlægges  ”Forslag til Handlingsplan for 2005-2006”, der danner 

udgangspunktet for forhandlingerne på repræsentantskabsmødet.  

Forretningsudvalget indstiller, at forslaget vedtages. 

 

Ad dagsordenens punkt 4)     Forslag fra Landsstyrelsen. 
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Ad dagsordenens punkt 5)     Forslag fra medlemmer indsendt senest 1. juni 

Ingen forslag var modtaget ved tidsfristens udløb.  

 

Ad dagsordenens punkt 6)     Godkendelse af regnskab  

Foreningen NORDENs regnskab for 2003 er vedlagt sammen med revisionsprotokol samt 

udtalelsen fra foreningens kritiske revisor.  

Forretningsudvalget indstiller regnskabet til vedtagelse. 

 

Ad dagsordenens punkt 7)     Fastsættelse af kontingent og kontingentfordeling 

Repræsentantskabet vedtog i 1984, at kontingentet for Foreningen NORDEN reguleres hvert 

andet år på basis af Forbrugerprisindexet. Da sidste regulering fandt sted i 2002, skal 

kontingenterne reguleres på ny i år 2004. 

Ifølge Danmarks Statistik steg forbrugerprisindexet fra april 2002 til april 2004 med 3,3% 

(prisindexet var april 2002 104,9 og i april 2004 108,4), hvilket betyder, at kontingenterne med 

afrunding skal stige med følgende sats fra 1.1. 2003: 

 

 

Kontingentformer Kontingent 

for 

indeværende 

periode 

Kontingent 

fra 

1.1.2005 

Personligt medlemskab: 

 165 kr. pr år 

170 kr. pr 

år 

Husstandsmedlemskab: 

Medlemskab dækker en familie inkl. børn, indtil disse når 

det fyldte 18. år. Der fremsendes kun ét sæt materiale til 

adressen 220 kr. pr år 

230 kr. pr 

år 

Pensionistmedlemskab: 

Medlemskab dækker en pensionist fra det fyldte 65. år samt 

førtidspensionister 95 kr. pr år 

100 kr. pr 

år 

Pensionistpar-medlemskab: 

Medlemskabet dækker gifte/samboende pensionister, fra 

den yngste når det 65. år , samt førtidspensionistpar. Der 

fremsendes kun 1 sæt materiale til adressen 115 kr. pr år 

120 kr. pr 

år 

Støttemedlemmer: 

Lokale foreninger, institutioner og virksomheder aftaler 

kontingent med lokalafdelingen. Landsorganisationer og 

landsdækkende virksomheder aftaler kontingent med 

landsforeningen.   

Skolemedlemmer: 

Disse modtager medlemsgoder, såsom tilbud om lån eller 

køb af undervisningsmateriale, om brevveksling mellem 

klasser og evt. støtte til udvekslingsrejser for elever og 

lærere 425 kr. pr år 

440 kr. pr 

år 

Biblioteksmedlemmer: 

Disse modtager ekstra medlemsgoder i form af 

informationsmateriale og tilbud om nordiske arrangementer 350 kr. pr år 

365 kr. pr 

år 
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Vedrørende kontingentfordeling mellem lokalafdelinger og landsforening indstiller 

Forretningsudvalget til Repræsentantskabet, at man fastholder en uændret kontingentfordeling. 

Amtskredsenes medlemstilskud i år 2005 vil være 7 kr. pr medlemskab. 

  

Ad dagsordenens punkt 9)     Godkendelse af justeret budget for det løbende år og budget 

for de to følgende år       

Revideret budget for år 2004 samt revideret budgetforslag for 2005 og nyt budget for 2006 

vedlagt. Forretningsudvalget indstiller budgetforslagene til vedtagelse.   

  

Ad dagsordenens punkt 10)     Valg for det følgende år af stemmeberettigede blandt de 

samarbejdende medlemmer.   
I henhold til § 7 stk. 3 i foreningens vedtægter vælger repræsentantskabet blandt de 

samarbejdende medlemmer et antal medlemmer, som får sæde i repræsentantskabet det følgende 

år. 

Nedennævnte samarbejdende medlemmers repræsentanter indstilles af Forretningsudvalget til 

genvalg:  

  
Amtsrådsforeningen i Danmark Anders Stenild 

AOF Arbejdernes Oplysnings Forbund Leif Max Hansen  

Danmarks Biblioteksforening Maria Jakobsen 

Dansk Forfatterforening  Birgit Knudsen 

Dansk Jernbaneforbund Arly Nielsen 

Dansk Kvindesamfund  Lis Bisgaard 

Dansk Lejrskoleforening   Bent Thillerup Rasmussen 

Dansk Metalarbejderforbund  Jens Holmsgaard 

Dansk Ungdoms Fællesråd Dennis Virkelyst 

Den Danske Præsteforening Jens Barfod 

DGI Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Aase Bjerrum 

DKF Det Kooperative Fællesforbund Ole Larsen 

DKIN Den danske komité for internationalt, herunder 

Nordisk, husholdningsfagligt samarbejde Sonia Nørby 

DSH De Samvirkende Hjemstavnsforeninger Lars Chr. Sunesen  

DUI, LEG og VIRKE Birgit Svendsen 

Finansforbundet Inge Withen Nielsen 

Finansrådet - Danske Pengeinstitutters Forening  Lars Barfoed 

Folkeuniversitetet i Danmark Vibeke Bille-Hansen  

Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark   Johnny Skovengaard 

Foreningen af mejeriledere og funktionærer  B. Lindy Olesen 

Foreningen for Folkehøjskoler  Aage Augustinus 

Frie Grundskolers Fællesråd  K.P. Ahlmann Olesen 

HORESTA Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets  

Arbejdsgiverforening  Eric Nedergaard 

HTS interesseorganisation  Jens Zimmer Christensen 

Håndværksrådet  Lars Jørgen Nielsen 

Kommunernes Landsforening Axel Bredsdorff 

Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark Ingelise Storm 

Landbrugsraadet Ole Klintgaard Larsen 

Landsforbundet af Voksen- og Ungdomsundervisere Lis Særmark-Thomsen 
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Landsorganisationen Danmarks Teaterforeninger Ole Rasmussen 

Landsorganisationen i Danmark LO  Per Klok 

Liberalt Oplysnings Forbund Bente Troest 

Netop   Flemming Thøgersen 

Nærings- og Nydelsesmiddelarbejderforbundet (N.N.F.)   Kristian Christensen 

Rådet for Dansk Forsikring og Pension Claus Tønnesen 

Samarbejdsforum for Danske Lytter- og Seerorganisationer Preben Sørensen 

Selskabet til fremme af levende kultur i skolen Randi Arnth Jørgensen 

Specialarbejderforbundet SID Verner Klemmesen 

Tobaksindustrien  Peter Th. Madsen 

 

Nedennævnte samarbejdende medlemmers repræsentanter indstilles af Forretningsudvalget til 

nyvalg:  

Danmarks Lærerforening Niels Munkholm Rasmussen 

FOF Folkeligt Oplysnings Forbund Ellen Lequime        

 

Ad dagsordenens punkt 11)     Valg af landsformand for det følgende år 

Vedtægterne har fastsat 1. juni som tidsfrist for kandidatopstilling.  

Den nuværende landsformand Frode Sørensen har accepteret genvalg.  Der er ikke ved 

tidsfristens udløb modtaget yderligere forslag. 

Forretningsudvalget indstiller Frode Sørensen til genvalg. 

  

Ad dagsordenens punkt 12)     Valg af  Landsstyrelsesmedlemmer for de to følgende år. 

I henhold til § 7. stk. 7. punkt 11) er følgende landsstyrelsesmedlemmer på valg: 

 Alex Heick 

 Per Kaalund 

 Leif Mikkelsen  

 Ole Stavad 

 Else Theill Sørensen 

 Kristen Touborg 

Per Kaalund har meddelt, at han ikke ønsker at genopstille. 

 

Følgende indstillinger til nyvalg er modtaget ved tidsfristens udløb: 

Preben Sørensen, Samarbejdsforum for Danske Lytter- og Seerorganisationer. 

Karen Klint (indstillet af Per Kaalund som sin efterfølger). 

Tulle Olsen (tidl. borgmester i Ringsted indstillet af Vestsjællands Amt). 

 

Ad dagsordenens punkt 13)     Valg af to kritiske revisorer, hvoraf en skal være lokal- 

afdelingsrepræsentant. 

Forretningsudvalget genindstiller Mette Kofoed Bjørnsen.  Som efterfølger for Tage Wiuff, 

Hillerød indstiller Forretningsudvalget nyvalg af  Roar Hymøller, Vejle. 

 

Ad dagsordenen punkt 14)     Fastsættelse af næste års mødested og tid. 

Forretningsudvalget indstiller, at næste års repræsentantskabsmøde afholdes lørdag den 17. 

september 2005 i Odense. 

 

Ad dagsordenens punkt 15)     Eventuelt. 
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Landsstyrelsen har besluttet, at der i forbindelse med repræsentantskabsmødet uddeles en 

Hæderspris med følgende regulativ: 

” Foreningen NORDENs hæderspris uddeles fra og med 1997 årligt ved foreningens 

repræsentantskabsmøde som en anerkendelse af en særlig bemærkelsesværdig indsats for at 

fremme samarbejdet mellem de nordiske folk udadtil og  indadtil på et eller flere 

samfundsområder. Prisen tildeles en person, en organisation eller en institution med virkefelt i 

Danmark eller Norden som helhed”  

 

Årets hæderspris tilfalder fhv. statsminister Poul Schlüter for hans, med rette, meget roste 

indsats for at rydde de nordiske grænsehindringer af vejen. Poul Schlüter er de nordiske 

samarbejdsministres særlige repræsentant i arbejdet med fjernelse af grænsehindringer i Norden. 

 

Overrækkelsen af hædersprisen vil ske inden frokost. 

 

Kathrine Stensgaard tog forslaget fra Fyns amtskreds: ”Amtsstyrelsen på Fyn foreslår, at de 

ubrugte midler til Internt kursus 2004 overføres til medfinanciering af den kommende nordiske 

sangbog” op.  

 

Forretningsudvalget havde en drøftelse af forslaget, hvor 

 

Peter Jon Larsen gjorde opmærksom på, at arbejdet med sangbogen ikke havde været 

nyttesløs, da sangbogen nu er præsenteret på Foreningen NORDENs hjemmeside, og der vil i 

den kommende tid blive etableret links, som man ved at trykke på sangtitlen kan få såvel noder 

som tekst frem på skærmen og udskrive. Det må betragtes som en halv sejr, men desværre 

havde det ikke været muligt, indtil videre, at få midler til at udgive sangbogen i bogform.  

 

Efter en kort drøftelse konkluderede Søren Sørensen, at forretningsudvalget indstiller til 

landsstyrelsen, at sangbogen har høj prioritet, men at Fyns amtskreds forslag ikke er 

hensigtsmæssig, når vi ikke har undersøgt alle muligheder for ekstern finansiering. 

 

9. Eventuelt – herunder fastsættelse af eventuelt kommende møde 

 

Hvis der bliver behov for at afholde et yderligere møde i forretningsudvalget inden 

repræsentantskabsmødet blev dette fastsat til tirsdag den 17. august kl. 14.00 i Århus forud for 

formandsmødet samme sted og samme dag. 

 

 

09.06.04 PJL/bl 

 

 


