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REFERAT AF 

FORRETNINGSUDVALGSMØDE 
TORSDAG DEN 26. MAJ 2005 KL. 12.30 – 16.00 
PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR 

  
 

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

 
Referat: Peter Jon Larsen. 

 
 

1. Fastsættelse af dagsorden. 
 
Frode Sørensen ønskede tilføjet et punkt 3. d) Den nordiske Lejrskole. Med den tilføjelse blev 
dagsordenen fastsat. 
 

2. Godkendelse af referat fra seneste møde 6. april 2005. 
 
Poul E. Frederiksen spurgte til referatets afsnit om sangbogen, og hvorvidt der kunne afsættes 
ressourcer på landskontoret til at sikre flere links til de forskellige sange. 
 
Peter Jon Larsen gjorde opmærksom på, at der ikke umiddelbart var ressourcer til dette, men han 
ville forespørge Bikubenfonden om det bevilgede beløb på 50.000 kr. til sangbogen i stedet kunne 
bruges til at lave en netversion med behørig henvisning til Bikubenfonden. 
  

3. Sager til drøftelse. 
a. Hæderspris 2005.  

 
Frode Sørensen henviste til den triste kendsgerning, at Ebbe Kløvedal Reich var afgået ved døden 
efter seneste møde, hvor forretningsudvalget havde besluttet, at han i år skulle modtage Foreningen 
NORDENs hæderspris. Han henviste også til Fyns Amtskreds, der havde foreslået, at man in 
memoriam uddelte hædersprisen til Kløvedal Reich. Han var dog af den opfattelse, at man ikke 
burde uddele hædersprisen til afdøde personer. 
 
Søren Sørensen var enig med formanden i dette, men opfordrede til, at det på 
repræsentantskabsmødet kom til at fremgå, at foreningen havde tiltænkt Kløvedal Reich 
hædersprisen inden hans død, og at man der tilkendegav hvilken stor nordisk indsats Kløvedal Reich 
havde bidraget med. 
 
Arne Nielsen var enig og foreslog, at vi i år sprang over uddelingen af en hæderspris. 
 
Frode Sørensen konkluderede, at Ebbe Kløvedal Reichs indsats nævnes i formandsberetningen, 
men at der ikke uddeles nogen hæderspris i år. 
 



b. Informationsarbejdet i forbindelse med Norden i Fokus. 
 
Peter Jon Larsen glædede sig over, at bevillingen til en informationsindsats i forbindelse med 
Norden i Fokus nu var gået igennem i Nordisk Ministerråd. Foreningen ville modtage et ekstra årligt 
tilskud til denne indsats, hvilket ville give nye langsigtede muligheder på informationsområdet. Der 
kunne opnås en god synergi mellem de eksisterende og nye informationskroner. Indsatsen 
inkluderede de i ansøgningen nævnte områder, herunder en web-information, som kunne udvikle sig 
til en ny fællesnordisk informationssatsning på nettet på lige fod med det tidligere fællesnordiske 
blad Vi i Norden. 
 
Susanne Prip Madsen mente, det var et godt stykke arbejde, der var gjort i den sag og med et godt 
resultat. En informationssatsning på nettet ville også sikre, at foreningen kom i kontakt med nye og 
yngre målgrupper. 
 
Arne Nielsen håbede, at de nye midler ville åbne op for muligheden for at ansætte en 
informationsmedarbejder på heltid. 
 
Frode Sørensen mente også, at det var afgørende, at foreningen strammede op på informations-
indsatsen. 
 

c. Frivilligkonferencen. 
 
Peter Jon Larsen informerede om konferencen Norden i bevægelse – bevægelsernes Norden, som 
nu er klar. Invitation vil blive sendt ud til de nordiske organisationer snarest. I dette danske 
formandskabsinitiativ vil vi også i høj grad benytte os af den nye informationsteknologi, hvor 
konferencen har egen hjemmeside, debatforum, tilmeldingsprocedure, ligesom hele konferencen vil 
blive transmitteret på nettet. 
 

d. Den nordiske Lejrskole. 
 
Frode Sørensen informerede om et møde, han havde holdt med Lejrskolens formand og 
administrative leder. Her var man enige om at styrke samarbejdet mellem lejrskolen og Foreningen 
NORDEN på især to punkter, nemlig et samarbejde med Bastionerne om kunstudstillingerne og et 
samarbejde på Nordjobb, hvor lejrskolen kunne skaffe job og bosted til nordjobbere fra næste år. 
 

4. FNF 
a. Præsidiemøde 27. april 2005.  

 
Frode Sørensen henviste til det udsendte referat. Han håbede, at præsidiemøderne i højere grad 
kom til at beskæftige sig med politik, i stedet for at man diskuterede de mere tekniske sager, som 
allerede har været på direktørmødets dagsorden.  
 
Susanne Prip Madsen glædede sig over, at den finske direktør nu var kommet med i ledelsen af 
den NGO-Østersøforsamling, som Københavnsafdelingen havde et særligt mandat fra 
landsforeningen til at følge. 
 
Poul E. Frederiksen henviste til drøftelsen om fælles medlemskort og rabatter. Han mente, det var 
vigtigt, at rabatterne kom ud til medlemmerne, da det var attraktivt i forbindelse med et NORDEN-
medlemskab.  
 
Peter Jon Larsen gjorde opmærksom på, at rabatterne var med i NORDEN Nu’s rejsekatalog og 
var at finde på foreningens hjemmeside. 



Henrik Hagemann håbede, at FNF kom med et indspil i forbindelse med deklarationen om 
Nordiske Sprog. 
 
Peter Jon Larsen orienterede om, at der var en henvendelse på vej fra FNF i denne sag. 
Henvendelsen lå helt i forlængelse af Foreningen NORDENs tidligere vedtagne politik på dette 
område. 
   

b. Direktørmøde 28. april 2005.  
 
Peter Jon Larsen refererede fra mødet. Så snart referatet foreligger, vil det blive sendt til 
forretningsudvalget. 
  

c. Styreseminar 24. – 25. september 2005.  
 
Frode Sørensen henviste til det udsendte udkast til program. Mødet afholdes i Sønderborg, og han 
mente, der i programmet burde sættes plads af til en udflugt i området. Ellers var programmet 
bygget op om to emner: Hvordan sælger vi vore foreninger bedre til offentligheden, herunder 
benytter os af mere moderne udtryksformer, samt hvordan sikrer vi, at foreningerne bliver mere 
pådrivende i den nordiske debat. 
 
Forretningsudvalget besluttede at afsætte midler til, at der kunne deltage 10 fra dansk NORDEN i 
styreseminaret med følgende prioritering 1) medlemmer af forretningsudvalget, 2) formænd for 
nævn og udvalg og 3) medlemmer af landsstyrelsen. 
  

5. Økonomi. 
 
Frode Sørensen henviste til det udsendte endelige regnskab og revisionsprotokol. Det var yderst 
tilfredsstillende, at der nu var sorte tal på bundlinien og ingen revisionsbemærkninger, der giver 
anledning til drøftelser. Der var dog stadig behov for en stram økonomistyring med en yderligere 
styrkelse af egenkapitalen. Men vi har dog også nu bedre muligheder for at igangsætte og 
understøtte foreningsrettede aktiviteter, herunder tilbyde turnévirksomhed til lokalafdelingerne. 
 
Arne Nielsen henviste til, at der først i 2006 skal vedtages en  ny handlingsplan. Her kunne nye 
initiativer komme på tale, men han advarede mod, at vi ”åbner kassen”. 
 
Søren Sørensen mente, det var vigtigt, at vi fra centralt politisk hold kom med nogle idéer og noget 
inspiration samt meldte nogle emner ud, som kunne tages op i lokalafdelingerne. Det kostede ikke 
noget, men kunne give det lokale arbejde et løft. 
 
Peter Jon Larsen uddelte udkastet til en ny budgetopstilling. Han gjorde opmærksom på, at der 
havde været et ret bundet mandat for udarbejdelsen af den nye opstilling, idet Udenrigsministeriet i 
grundlaget for udbetaling af statstilskuddet havde krævet, at regnskab og budget fulgte hinanden 
opstillingsmæssigt. 
 
Forretningsudvalget vedtog den forelagte opstillingsmodel, som vil blive anvendt umiddelbart. 
Første halvårs budgetopfølgning 2005 ville følge opstillingen, ligesom budgetterne, der skal 
vedtages på repræsentantskabsmødet vil blive stillet op efter den fremlagte model.  
 
Frode Sørensen henviste i øvrigt til mødet med de kritiske revisorer onsdag den 8. juni. Han 
glædede sig til mødet. 
 
 



6. Repræsentantskabsmødet 17. september 2005.  
 
Frode Sørensen henviste til det udsendte bilag i form af udkastet til kommenteret dagsorden for 
repræsentantskabsmødet. Han tog i den forbindelse spørgsmålet om tidspunktet for afholdelse af 
repræsentantskabsmøder op. Han mente, det var et dårligt tidspunkt, som ikke passede til hans 
folketingskalender.  
 
Efter en længere drøftelse vedtog forretningsudvalget at komme med et ændringsforslag til 
vedtægterne, der gav mulighed for at repræsentantskabsmødet kunne afholdes i september/oktober, i 
stedet for som nu at være begrænset til september.  
 
Herefter drøftede forretningsudvalget et forslag, der var modtaget fra Nordjyllands Amt om, at det 
er hensigtsmæssigt, at det næste nordiske informationskontor, der skal oprettes i Danmark, placeres 
i Nordjylland, f.eks. i Aalborg. Forretningsudvalget kunne tilslutte sig forslaget, om end man ikke 
mente, det var realistisk, at Nordisk Ministerråd foreløbig ville etablere yderligere nordiske 
informationskontorer. 
 
Forretningsudvalget drøftede herefter et forslag fra Fyns Amt om, at det er det folkelige arbejde i 
foreningen NORDEN, der skal prioriteres først – frem for foreningens projekter.  
 
Frode Sørensen mente, forslaget var logisk.  
 
Poul E. Frederiksen glædede sig over at læse generalsekretærens redegørelse i den pågældende 
sag, som var sendt ud til forretningsudvalget.  
 
Arne Nielsen var også enig i generalsekretærens vurderinger og mente, at bilaget burde sendes ud 
til landsstyrelsen og til repræsentantskabet. Han mente Foreningen NORDEN var en paraply, hvor 
mange gode aktiviteter foregår. 
 
Søren Sørensen var også enig i forslaget fra Fyns Amt og mente, at det faktisk også er det, vi 
administrerer efter. Der er ingen modsætning mellem den folkelige forening og projektarbejdet, så 
længe begge dele opfylder foreningens formål, og det gør de, sådan som tingene er.  
 
Henrik Hagemann understregede, at projekterne ikke havde været der, hvis ikke den folkelige 
forening havde eksisteret. Han gjorde også opmærksom på, at projektforvaltning har været en vigtig 
del af foreningens virke, også lang tid før Nordisk Ministerråd blev oprettet. 
 
Susanne Prip Madsen håbede, at foreningen med den klare melding kunne slippe for de 
diskussioner om folkeligt og projektmæssigt arbejde som to forskellige dele fremover. 
 
Poul E. Frederiksen mindede om det ramaskrig, der med rette opstod, ikke mindst på Fyn, da 
Nordplus-mini projektet forsvandt og dermed også foreningens mulighed for at kanalisere over to 
millioner kroner til støtte til skoleelevers nordiske klasseudvekslingsrejser. 
 
Frode Sørensen konkluderede, at generalsekretærens papir nu blev forretningsudvalgets papir (se 
bilag). 
  

7. Landsstyrelsens møde 18. juni 2005.  
 
Forretningsudvalget havde med gennemgangen af bl.a. udkastet til kommenteret dagsorden for 
repræsentantskabsmødet forberedt landsstyrelsesmødet. 
  



8. Eventuelt – herunder fastsættelse af kommende møde. 
 
Frode Sørensen meddelte, at han havde haft flere drøftelser med justitsministeren om flagningen 
ved den dansk-tyske grænse, og hun havde nu bedt Rigspolitichefen optage en forhandling med 
Foreningen NORDEN, så flagsagen kunne løses med fuld dækning for foreningen. Han havde også 
deltaget i et samråd, Nordisk Råds danske delegation havde haft med den nordiske 
samarbejdsminister, hvor han havde spurgt til CIRIUS’s forvaltning af Nordplus-ordningerne og 
den nye aftale på dette område, som nu er til forhandling i Nordisk Ministerråd. 
 
Henrik Hagemann berettede om Letterstedtska Föreningens konkurrence, hvor han ville bede 
skolenetværkets formand om at indtræde i det videre arbejde med konkurrencen. 
 

Næste møde blev fastsat til 
ONSDAG DEN 31. AUGUST 2005 KL. 12.30 – 16.00 

Mødet vil dog kun blive afholdt, hvis der er behov for det til den tid. 
 
 
 
 

PJL/bl 31.05.05 


