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Til stede: Mogens Jensen (landsformand), Marion Pedersen (næstformand), Birte Fangel, 

Bent Jensen, Susanne Prip Madsen, og Merete Riber. 

 

Afbud: Aage Augustinus. 

 

Referat: Peter Jon Larsen. 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra seneste møde 8. februar 2017 

 

Referatet blev godkendt. 

 

3. Meddelelser 

a. Landsformand/næstformand 

 

Mogens Jensen fortalte om arbejdet med medieforliget, hvor Foreningen NORDEN i foråret 

rettede en henvendelse til folketingets medieordførere og kulturministeren, hvor vi anbefalede, at en 

nye distributør af tv-pakker gennem det digitale sendenet skal øge antallet af nabolandskanaler i 

grundpakken. Og de tog vores anbefaling til sig, og i de nye udbudsbetingelser står, at der fremover 

skal være mindst tre nabolandskanalerne med i pakken mod i dag én.  

Vi har også kæmpet for et større udbud af nordisk drama i DR. Her har DR også lyttet, og 

generaldirektørerne i DR, norske NRK, islandske RUV, svenske SVT og finske YLE er på et møde 

i Stockholm netop blevet enige om ny, fælles vision og strategi for mere nordisk kvalitetsdrama. Nu 

skruer alle nordiske public service-udbydere endnu mere op for et forpligtende dramasamarbejde, 

der vil betyde stærkere nordisk kvalitetsdrama til brugerne på tværs i Norden. 

 

Marion Pedersen berettede fra Nordisk Råds session, som var gået godt, og hvor Nordisk Råd 

besluttede på grundlag af en opfordring fra Foreningerne Norden, at gøre det lettere at bo, studere 

eller drive virksomhed på tværs af grænserne i Norden. Brug af E-ID på tværs af landegrænserne 

kræver ikke, at personnummeret er det samme i hele Norden. Det kræver blot, at borgernes identitet 

kan knyttes til de offentlige basisoplysninger, som hvert enkelt land har om borgeren. Disse 

basisoplysninger findes for eksempel i folkeregistre eller registre over sygedagpenge, dagpenge 

eller pension. E-ID kan dermed ses som en nøgle, der kan åbne de lukkede døre, hvis du ikke har et 



personnummer i det land, hvor du opholder dig. Samtidig vil opfordrede Rådet til, at der blev sat 

turbo på en fællesnordisk implementering af EU-lovgivning og så var det glædeligt, at Kirsten 

Thorup fik Nordisk Råds litteraturpris. 

 

b. Forretningsudvalget, herunder udvalgene 

 

Susanne Prip Madsen fortalte om Folkemødet på Bornholm, hvor der nu skal være 

forberedelsesmøder med Dansk Folkeoplysnings Samråd og Nordisk Råd/Nordisk Ministerråd.  

 

Merete Riber havde modtaget mange positive tilbagemeldinger på indholdet i Nordisk 

Biblioteksuge 2017. I 2018 vil der blive navneskifte til Nordisk Litteraturuge for at illustrere, at 

aktiviteterne sagtens kan foregå uden for bibliotekernes regi. Der havde været 2256 tilmeldte, heraf 

272 fra Danmark. FNF vil indkalde til et møde i januar, hvor valget af tema og litteratur for 2018 

skal bestemmes. 

 

Marion Pedersen appellerede til, at man fremover, så vidt muligt, søgte at vælge en bog, som var 

tilgængelig i alle nordiske lande. 

 

Bent Jensen fortalte, at skumringstid havde været en succes i hans lokalafdeling, hvor man havde 

fået en skuespiller til at læse op og en til at give et referat af hele bogen. 

 

Birte Fangel fortalte, at der havde været 75 deltagere til skumringstid i hendes afdeling. Hun havde 

deltaget på konferencen på Christiansborg i anledning af Finlands 100-årsjubilæum, og hun 

glædede sig over, at der også havde været finnebørn til stede bl.a. fra hendes egen kreds. 

 

c. Generalsekretær 

 

Peter Jon Larsen fortalte, at Aage Augustinus havde meddelt, at han på grund af tidspres stopper i 

forretningsudvalg som kredsens repræsentant, når nykonstitueringer finder sted, dvs. ved Århus-

kredsens generalforsamling i april og landsforeningens konstituering efter repræsentantskabsmødet.  

Ellers ligger de primære initiativer i forbindelse med forberedelsen af jubilæet og FNF, som ligger 

på dagsordenen.  

 

4. Jubilæum 2019 

 

Mogens Jensen fortalte, at vi havde sat et møde op med den nye direktør for Nationalmuseet, Rane 

Willerslev, for at få bekræftet de aftaler, vi havde den afgående og se, om der var nye initiativer. En 

del tid havde gået med at få hul igennem til at Danmarks Radio ville transmittere vores gallafest den 

15. april 2019 i DR’s koncertsal. Vi havde også haft et særdeles positivt møde med Nordisk 

Ministerråds generalsekretær og forberedelserne af de fællesnordiske initiativer 

(statsministerkonference og galla), og et oplæg var for et stykke tid siden sendt til NMR via FNF. 

Der var lagt op til såvel samarbejde som penge. Han havde også haft møder med fonde, der havde 

været positive overfor at støtte udvalgte dele af fejringerne. 

 

Peter Jon Larsen berettede om status for de forskellige projekter, lige som han gjort på 

Tillidsmandsdagen i Vejle, herunder det ”nye” projektet ”1.000.000 synger nordisk”, hvor vi er ved 

at opbygge et samarbejde med alle kredse inden for korsang, visesang, orkestre mm. Alle har vist 

meget stor interesse for gennemførelsen af dette projekt. Han havde også ført samtaler med 



Nordvisions generalsekretær med henblik på en eventuel samsending i de nordiske lande af gallaen 

i fald DR tog positiv beslutning om at sende den. Han havde i den forbindelse mindet Nordvision 

om, at de i 2019 fyldte 60 år. 

 

Mogens Jensen bad generalsekretæren lave en revideret oversigt over initiativerne i forbindelse 

med jubilæet med en status, herunder kontakt til arrangører og ambassadører og status på 

ansøgninger til fonde inden årsskiftet. Ligeledes skal vi have lavet et spørgeskema til 

lokalafdelingerne om deres aktiviteter med en svarfrist i begyndelsen af det nye år. 

 

Marion Pedersen henviste også til Tillidsmandsdagen, hvor der blev efterspurgt emblem mm. 

 

Mogens Jensen nævnte også T-shirts, slips, tørklæder og andet samt en opfordring til 

samarbejdspartnere om at bruge jubilæumslogoet. Også fælles annonceoplæg til aktiviteterne under 

jubilæumsåret, og et jubilæumskit med oplæg til pressemeddelelser mm. Han mente også, at vi 

skulle sætte gang i en proces, hvor der andre foreninger og/eller FNF fik inviteret de andre landes 

statsoverhoveder (konger og præsidenter) til at komme til gallaen 15. april. Han ønskede endvidere, 

at jubilæumsudvalget blev indkaldt og at FNF’s forbundssekretær Henrik Wilén blev tilknyttet 

jubilæumsudvalget.  

 

5. Økonomi 

 

Peter Jon Larsen orienterede om status for økonomien, som efter en gennemgang viste, at vi ville 

følge det af repræsentantskabet vedtagne budget, muligvis med et lidt større overskud på 

bundlinjen. Derudover ville bundlinjen blive positivt blive påvirket af, at foreningen har modtaget 

en arv samt landsstyrelsens seneste tilslutning til forretningsudvalget indstilling vedrørende gamle 

mellemregningskonti. 

  

Forretningsudvalget tog redegørelsen til efterretning. 

 

6. FNF 

 

Susanne Prip Madsen og Merete Riber orienterede fra forbundsmødet, der var afholdt i 

Helsingfors slutningen af september og 

 

Marion Pedersen orienterede fra FNF’s præsidiemøde, der havde været afholdt forud for Nordisk 

Råds session i Helsingfors i slutningen af november.   

 

7. Eventuelt  

 

Mogens Jensen fortalte, at han nu var valgt til formand for Nordisk Kulturfond, og kulturfonden 

prioriterer pt. indsatsen med nordisk livemusik på spillesteder og festivaler samt kunsthåndværk. 

 

Næste møde er berammet til  

ONSDAG DEN 21. FEBRUAR 2018 KL. 14.00 – 16.00 

PÅ CHRISTIANSBORG 

 

Pjl/pjl 04.12.2017. 


