
FORENINGEN NORDEN 

 

REFERAT AF 

FORRETNINGSUDVALGSMØDE 

ONSDAG DEN 28. MAJ 2008 KL. 12 – 16.30 

PÅ FIRST HOTEL GRAND, JERNBANEGADE 18, ODENSE 

 

Til stede: Frode Sørensen (landsformand), Poul E. Frederiksen, Susanne Prip Madsen, Erik 

Rasmussen og Merete Riber.  

 

Referat: Peter Jon Larsen. 

  

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Forretningsudvalget godkendte dagsordenen.  

 

2. Godkendelse af referat fra 23. april 2008 

 

Forretningsudvalget godkendte referatet. 

 

3. Evaluering af repræsentantskabsmødet og forberedelse af landsstyrelsesmødet  

 

Forretningsudvalget havde modtaget referatet fra repræsentantskabsmødet og havde en positiv 

evaluering af repræsentantskabsmødet, hvor følgende blev fremhævet: Der havde været et relativt 

beskedent fremmøde, der havde været en god debat med gode indlæg og hædersprisoverrækkelsen 

havde udgjort et flot indslag i repræsentantskabsmødet. 

Forretningsudvalget besluttede at sende en tak til Aalborg Kommune for et flot værtskab. 

 

4. Beslutningspunkter 

a.) Aktivitetsudvalg  

 

Forretningsudvalget besluttede at indstille følgende kommissorium: 

Det er udvalgets opgave at planlægge og udbygge Foreningen NORDENs landsdækkende 

aktiviteter, dette kan ske i samarbejde med lokalafdelingerne, kredsene, Nordisk Informationskontor 

i Flensborg og Norden i Fokus. 

Såfremt Foreningen NORDEN fra 2009 ikke længere er entreprenør på Norden i Fokus er det 

udvalgets opgave at undersøge mulighederne for hvordan kulturelle og foredragsaktiviteter m.m. 

kan opnå ekstern sponsorstøtte. 

Det er udvalgets opgave at undersøge om der er andre projektopgaver end dem vi har eller får fra 

Nordisk Ministerråd, hvor Foreningen NORDEN kunne ansøge om at blive entreprenør. Udvalget 

skal kortægge hvilke projekter der findes hos de andre Norden-foreninger og som ikke er Nordisk 

Ministeråds-projekter. 

Det er udvalgets opgave hvert år at arrangere et tillidsmandskursus og to formandsmøder, et øst for 

Storebælt og et vest for Storebælt. 

Udvalget skal komme med forslag til hvordan Foreningen NORDEN centralt kan understøtte 

aktiviteter for at skaffe nye medlemmer. 

Udvalget skal inden udgangen af 2009 komme med forslag til Strategiplan 2010-2012.  



Udvalget har ansvaret for at Foreningens NORDENs vedtægter er dækkende for foreningens 

virksomhed og at de nødvendige forslag til revisioner bliver bragt frem til beslutning. 

Udvalget skal tage de initiativer, som herudover er nødvendige for opfyldelsen af Foreningen 

NORDENs Strategiplan 2008-2010. 

Udvalget holder min. 2 møder årligt, fra mødet udfærdiges et referat + en indstilling til 

forretningsudvalget. 

Forretningsudvalget besluttede at indstille Arne Nielsen (formand). 

 

b.) Miljø- og Klimaudvalg 

 

Forretningsudvalget besluttede at indstille følgende kommissorium: 

Det er udvalgets opgave at komme med forslag til hvordan lokalafdelingerne og kredsene kan 

arbejde med Miljø- og Klimaspørgsmål op til FN’ s Klimakonference i København i 2009. 

Udvalget skal komme med forslag til de klima- og miljøtemaer som Foreningen NORDENs 

temarepræsentantskabsmøde skal drøfte den 16. maj 2009. Udvalget er ansvarlig for udarbejdelse af 

et detaljeret program for temarepræsentantskabsmødet. 

Udvalget skal komme med forslag til lokalafdelingernes og kredsenes miljø- og klimaaktiviteter for 

Foreningen NORDENs medlemmer. 

Udvalget skal sikre sig et overblik over de miljø- og klimaaktiviteter som foregår i de andre FNF 

organisationer. Hvor det er muligt skal der etableres et samarbejde med andre danske 

organisationer/foreninger som beskæftiger sig med miljø- og klimaspørgsmål. 

Udvalget skal indsamle oplysninger med henblik på at udarbejde forslag til Foreningen NORDENs 

indspil i klimatopmødet. 

Udvalget skal indgå i samarbejdet med Københavns Kommune om den nordiske 

klimaundervisningsportal og komme med konkrete forslag til hvordan skolerne i de nordiske 

venskabsbykæder kan inddrages i en klimadialog. 

Udvalget skal tage de initiativer, som herudover er nødvendige for opfyldelsen af Foreningen 

NORDENs Strategiplan 2008-2010. 

Udvalget holder min. 2 møder årligt, fra mødet udfærdiges et referat + en indstilling til 

forretningsudvalget. 

Forretningsudvalget besluttede at indstille Susanne Prip Madsen (formand). 

 

c.) Skole- og Biblioteksudvalg  

 

Forretningsudvalget besluttede at indstille følgende kommissorium: 

Det er udvalgets opgave at sikre og udbygge kontakten til nuværende og fremtidige skole- og 

biblioteksmedlemmer. Udvalget er ansvarlig for, at der udkommer minimum to udgaver af Nordisk 

Skolenyt og Biblioteksnyt hvert år. 

Udvalget skal sikre, at lokalafdelingerne i højere grad involveres i Den Nordiske Biblioteksuge, 

især fra 2009 hvor Nordisk Ministerråds tilskud til projektet bortfalder. 

Udvalget skal etablere en lovovervågning som sikrer, at Foreningen NORDEN kan afgive 

høringssvar, når der fremsættes lovforslag, som har betydning for de nordiske elementer i dansk 

lovgivning inden for skole- og biblioteksområdet. 

Udvalget skal med udgangspunkt i den indstilling, som FNF’ s direktører forventes at afgive om det 

fremtidige Nordjobb, komme med en indstilling til hvordan vi fra dansk side ønsker at Nordjobb 

udvikles. 

Udvalget skal søge at skabe en formaliseret kontakt til CIRIUS vedr. de skolerejser, som tidligere 

blev arrangeret i Foreningen NORDENs regi. 



Udvalget skal undersøge samarbejdsmulighederne med lærerseminarerne og projekt Sprogpiloter 

med henblik på at kunne understøtte hinanden i at nordiske tekster og det nordisk sprog bliver et 

naturligt element i undervisningen. 

Udvalget skal følge udviklingen i nordiske lærerudvekslinger og venskabsskoleklasser og komme 

med forslag til hvordan området kan udbygges. 

Udvalget skal tage de initiativer, som herudover er nødvendige for opfyldelsen af Foreningen 

NORDENs Strategiplan 2008-2010. 

Udvalget holder min. 2 møder årligt, fra mødet udfærdiges et referat + en indstilling til 

forretningsudvalget. 

Forretningsudvalget besluttede at indstille Merete Riber (formand) 

 

d.) Informationsudvalg  

 

Forretningsudvalget besluttede at indstille følgende kommissorium: 

Udvalget har sammen med den redaktionelle medarbejder ansvaret for Norden Nu. Udvalget skal 

medvirke til at Norden Nu er et medlemsblad for Foreningen NORDEN af meget høj kvalitet. 

Det er udvalgets opgave sammen med den redaktionelle medarbejder, at komme med ideer til 

artikler i Norden Nu.  

Udvalget skal komme med forslag, der kan forbedre bladets økonomi, dette kan ske ved udbud af 

annoncer i bladet, uden at bladet på nogen måde må komme til at ligne et annonceblad. 

Udvalget har ansvaret for Årets Rejsekatalog og skal komme med forslag til hvordan Foreningen 

NORDEN kan benytte lokalafdelingernes rejsetilbud i en offensiv medlemskampagne. 

Udvalget har ansvaret for, at Foreningen NORDEN får en mere offensiv profil i forbindelse med 

indlæg og kronikker i dagblade. 

Udvalget har ansvaret for Formandsinfo og vurderer løbende, om dette nyhedsbrev lever op til 

intentionerne. 

Udvalget skal komme med forslag til hvordan Foreningen NORDEN via sin hjemmeside kan 

udnytte den nye teknik til en tæt dialog med foreningens medlemmer, idébank, blog etc. 

Udvalget har til opgave at sørge for en tæt kontakt til de øvrige FNF-foreningers 

informationsudvalg e.l., ligesom muligheden for en tættere dialog med Nordisk Ministerråd og 

Nordisk Råds informationsafdeling skal undersøges. 

Udvalget skal tage de initiativer, som herudover er nødvendige for opfyldelsen af Foreningen 

NORDENs Strategiplan 2008-2010. 

Udvalget holder min. 2 møder årligt, fra mødet udfærdiges et referat + en indstilling til 

forretningsudvalget. 

Forretningsudvalget besluttede at indstille Frode Sørensen (formand). 

 

e.) Sprogudvalg  

 

Forretningsudvalget besluttede at indstille følgende kommissorium: 

Det er udvalgets opgave at følge udviklingen i det nordiske sprogsamarbejde med særlig fokus på 

nabosprogforståelsen. 

Udvalget skal følge lovinitiativer, som har betydning for de nordiske nabosprog. 

Udvalget skal følge udviklingen i og arbejde for en styrkelse af nabosprogene i officiel dansk 

sprogpolitik og i skoler og uddannelser (læseplaner og vejledninger), især i folkeskolen, gymnasier, 

lærer- og journalistuddannelser. 

Udvalget skal komme med indstillinger, når der er behov for udadvendte aktiviteter. 



Udvalget skal tage de initiativer, som herudover er nødvendige for opfyldelsen af Foreningen 

NORDENs Strategiplan 2008-2010. 

Udvalget holder min. 2 møder årligt, fra mødet udfærdiges et referat + en indstilling til 

forretningsudvalget. 

Forretningsudvalget besluttede at indstille Henrik Hagemann (formand), Dorit Myltoft og Niels 

Davidsen-Nielsen. 

 

f.) Godtgørelse til landsformanden til delvis dækning af udgifter  

 

Forretningsudvalget besluttede at følge indstillingen om at bevilge landsformanden: 

2.000 kr. årligt fra 2008, i telefon- og IT-godtgørelse og indtil 1.200 kr. årligt til dækning af 

printerpapir og blækpatroner. Udbetaling heraf er mod forelæggelse af regning. Den årlige 

økonomiske konsekvens for foreningen vil maximalt udgøre 3.200 kr. 

 

g.) Inbjudan till en kurs om klimatförändringar och klimatpolitik i Norden  

 

Forretningsudvalget havde modtaget programmet for dette kursus, som var arrangeret af 

Foreningen Norden i Sverige i forbindelse med foreningens forbundsmøde den 14. – 15. juni på 

Biskops Arnö. 

Forretningsudvalget besluttede at Miljø- og Klimaudvalget udpegede en deltager fra dansk 

NORDEN. 

 

5. Meddelelser 

a.) Landsformanden 

 

Frode Sørensen refererede fra det seneste præsidiemøde i FNF, hvor han endnu engang havde 

fremhævet misforholdet på Nordjobb-området mellem hvor mange Nordjobbere vi modtager fra de 

andre nordiske lande i Danmark og hvor få Nordjobbere fra Danmark, der bliver modtaget i de 

andre nordiske lande. Vi har en forventning om, at situationen bliver bedre, hvilket også må tages 

med i det kommende udrednings- og visionsarbejde omkring Nordjobb.  

Han nævnte også, at Grønland nu var repræsenteret i FNF, på seneste møde havde Tuuse Josef 

Motzfeldt været til stede og drøftet mulighederne for en revitalisering af Foreningen NORDEN i 

Grønland. FNF’s økonomi er i positiv udvikling og i 2008/2009 er det vores tur til at stille med en 

intern revisor i FNF, og Frode Sørensen foreslog vores egen interne revisor, Hans Peter Jørgensen 

fra Silkeborg, hvilket forretningsudvalget bifaldt. FNF’s Styrelsesseminar afholdes den 26. – 28. 

september i Kungälv. Forretningsudvalgets medlemmer er inviteret og de tilstedeværende gav 

tilsagn om deltagelse.  

Frode Sørensen havde just sendt et brev til den nordiske samarbejdsminister Bertel Haarder om 

situationen med Norden i Fokus, de nordiske informationskontorer/Norden Nu og Hallo Norden i 

det lønlige håb at finde en løsning. 

  

b.) Generalsekretæren 

 

Peter Jon Larsen fortalte om samarbejdet med Københavns Kommune om Klimaaktiviteten i 

2009, hvor der havde været afholdt flere møder med Nordisk Ministerråd, som havde været positiv, 

men det kneb med at få penge til aktiviteten. Nu var Flach-Bundegaards Fond søgt om det 

pædagogiske oplæg og generalsekretæren havde aftalt møde med Nordisk Kulturfonds direktør. 



Foreningen NORDEN laver i forbindelse med administrationen af Hallo Norden og Norden i Fokus 

to konferencer i efteråret. Den første er også i samarbejde med Nordisk Råds danske delegation, og 

bliver holdt på Christiansborg torsdag den 25. september vedrørende det problem, at godt 20.000 

danskere bosat i Sverige med arbejde i Danmark ikke kunne stemme til det danske folketingsvalg 

november 2007 på trods at, at de indbetaler til skat, pension, a-kasse mm. i Danmark. Problemet 

ligger bl.a. i, at der i den Danske Grundlov står, at man skal være bosat i Danmark for at kunne 

stemme ved et Folketingsvalg. 

Den anden konference afholdes i november og sætter fokus på lovsamarbejdet mellem de nordiske 

lande og den konflikt, der opstår, når hvert af landene implementerer EU-lovgivningen uden 

koordination, hvorefter der opstår nye – utilsigtede – grænsehindringer de nordiske lande imellem.  

 

c.) Forretningsudvalgsmedlemmerne 

 

Susanne Prip Madsen havde på Foreningen NORDENs vegne deltaget i en Østersøkonference i 

Riga mellem de frivillige organisationer. Hun berettede om konferencen. 

 

6. Fastsættelse af næste møde 

 

De næste møder var fastsat til  

TIRSDAG DEN 2. SEPTEMBER 2008 KL. 12.00 – 16.30 I ÅRHUS 

OG 

ONSDAG DEN 22. OKTOBER 2008 KL. 12.00 – 16.00 PÅ LANDSKONTORET 

OG 

ONSDAG DEN 17. DECEMBER 2008 KL. 12.00 – 16.00 PÅ LANDSKONTORET 

  

7. Eventuelt 

 

Poul E. Frederiksen takkede for gaven, han fik på repræsentantskabsmødet i forlængelse af hans 

beslutning om at forlade alle tillidshverv i foreningen. Han takkede for det gode samarbejde i 

forretningsudvalget. 

 


