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REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 
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PÅ IMPERIAL HOTEL 

 

 

Til stede: Marion Pedersen (konstitueret landsformand), Grethe Hald, Bent Jensen, Susanne 

Prip Madsen, Dorit Myltoft og Merete Riber. 

 

Referat: Peter Jon Larsen. 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra seneste møde 24. april 2019 

 

Referatet blev godkendt. 

 

I forbindelse med referatet henviste Grethe Hald til en sag, hun tidligere havde taget op, nemlig 

spørgsmålet om, at rabatter i Foreningen NORDENs lokalafdelinger til medlemmer i forbindelse 

med lokale arrangementer bør gælde alle medlemmer af Foreningen NORDEN, og ikke kun de, der 

er medlem af lokalafdelingen. 

 

Peter Jon Larsen mente, det var det eneste rigtige, men gjorde opmærksom på, at 

lokalafdelingerne er suveræne – og især på det økonomiske område kan de byde på risiko, hvis det 

ikke er helt klart, at lokalafdelingerne er ansvarlige for deres egen økonomi. 

 

Forretningsudvalget drøftede spørgsmålet og ville tage sagen op i forbindelse med det næste 

landsstyrelsesmøde i oktober. 

 

3. Meddelelser 

a. Landsformand 

 

Marion Pedersen vil deltage i Syng Norden Sammen arrangementet i Århus.  

 

b. Forretningsudvalg, herunder udvalgene 

 

Merete Riber fortalte, at Uddannelsesudvalget var indkaldt til møde i Århus den 18. september 

2019. Danmarks Lærerforening/Dansklærerforeningen havde udpeget Ida Gertz til udvalget. Hun 

fortalte også, at Nordisk Litteraturuge var i god gænge, og der d.d. var 128 tilmeldte fra Danmark.  

 



Susanne Prip Madsen fortalte om arbejdet i Fondet for Dansk-Islandsk Samarbejde og 

DANFØ/BSNGO, det baltiske samarbejde mellem frivillige organisationer. Og hun berettede også 

fra Folkemødet på Bornholm, som var gået godt med stor opmærksomhed om Foreningen 

NORDEN og vores arrangement i Nordens telt. 

 

Grethe Hald berettede fra Foreningen NORDENs involvering i Kulturmødet på Mors, som også 

havde været en succes. 

 

Marion Pedersen fortalte, at Foreningen NORDEN d.d. var oppe på 10.483 medlemmer og 

foreningen havde gennem den særlige medlemsindsats i jubilæumsåret d.d. fået 1284 nye 

medlemmer. Hun fortalte om Gribskov Gymnasium, som nu havde oprettet en særlig Nordatlantisk 

linje. 

  

c. Generalsekretær 

 

Peter Jon Larsen fortalte om foreningens involvering i forbindelse med, at Danmark i 2020 har 

formandskabet for det nordiske regeringssamarbejde med Mogens Jensen for bordenden. Vi 

arbejder for, at det får en folkelig dimension, og har søgt kr. 500.000 til at lave aktiviteter for under 

formandskabsåret. Han henviste også til de nordiske statsministres sommermøde på Island, hvor 

statsministrene havde sat klima højt på den nordiske dagsorden for de kommende år, hvilket i høj 

grad er i overensstemmelse med – og inspireret af – Foreningen NORDENs udmeldinger gennem 

længere tid og ikke mindst under formandens beretning på repræsentantskabsmødet. Han fortalte 

også om den store lokale interesse for at deltage i Syng Norden Sammen, som mange 

lokalafdelinger havde engageret sig i. 

  

4. Evaluering af repræsentantskabsmøde og eventuelt opfølgning 

 

Marion Pedersen mente, at repræsentantskabsmødet havde været godt. 

 

Dorit Myltoft erindrede om, at Visionspapiret skulle danne grundlag for en drøftelse af foreningens 

Handleplan, og opfordrede til, at dette blev taget op i landsstyrelsen på et af de kommende møder. 

 

Grethe Hald spurgte til vedtagelsen fra Thisted om at svensk og norsk kom på listen over mulige 

fremmedsprogsvalg på gymnasiale uddannelser. 

 

Forretningsudvalget bad Uddannelsesudvalget se på vedtagelsen oh implementeringen af den. 

 

5. Jubilæum 2019 

 

Peter Jon Larsen gennemgik status for jubilæet, hvor den sidste store satsning var på lørdag med 

Syng Norden Sammen. 

 

Marion Pedersen glædede sig over, at stort set alle de ideer, der havde været, var blevet 

gennemført men stor succes. Hu hæftede sig især ved, at alle arrangementer havde haft et bredt 

folkeligt formål, så de samtidig var et tilbud til alle lokalafdelinger, som også havde engageret sig i 

stort omfang. 

 



Susanne Prip Madsen fortalte, at der på hovedstadstræffet havde været ros til den livesending, der 

nu ville finde sted lørdag fra Åhus Festuges afslutning, som en del af foreningens jubilæum. 

 

Dorit Myltoft fortalte, at Jørgen Thomsen, der havde skrevet foreningens historie i magasinet 

NORDISKE i et kredsarrangement på Hindsgavl Slot havde fortalt om de seneste 100 år.  

 

6. Formandsskifte 

 

Forretningsudvalget havde en længere drøftelse af situationen efter vores repræsentantskabsvalgte 

landsformand Mogens Jensen ikke længere måtte varetage opgaven, som formand for Foreningen 

NORDEN efter han var blevet minister – bl.a. for det nordiske. Marion Pedersen var som 

næstformand indtrådt i rollen som konstitueret landsformand. 

 

Forretningsudvalget ville indstille til landstyrelsen, at man ventede med valg af ny landsformand 

til det ordinære repræsentantskabsmøde den 16. maj 2020. 

 

Forretningsudvalget ville ligeledes indstille til landsstyrelsen, at repræsentantskabsmødet blev 

afholdt i Åbenrå. 

 

7. Forberedelse af landsstyrelsesmøde lørdag den 5. oktober 2019 

 

Forretningsudvalget ville i samsvar med landsstyrelsens beslutning fra sidste møde sætte Forsvar 

på som tema. Her ville man invitere de to danske forskere, som havde været med til at lave den 

nordiske rapport New Nordic Peace. 

 

8. Tillidsmandsdagen 23. november 2019 

 

Generalsekretæren forelagde et udkast til program, som sener er blevet udsendt. 

 

9. Økonomi 

 

Generalsekretæren forelagde halvårsbudgetopfølgning, et estimat for 2019 samt et foreløbigt 

regnskab for jubilæumsaktiviteterne. Samlet set tegnede der sig et billede at, at regnskabet ville 

komme til at følge repræsentantskabets ønsker. 

 

10. FNF 

 

Generalsekretæren ville repræsentere Foreningen NORDEN på FNF’s kommende forbundsmøde i 

Stockholm. 

 

6. Eventuelt – næste møde 

 

Næste møde er berammet til  

TORSDAG DEN 5. DECEMBER 2019 KL. 13.00 – 15.00 

I KØBENHAVN 

 

 

Pjl/pjl 20.09.19. 


