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REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 

ONSDAG DEN 5. DECEMBER 2018 KL. 13 - 15 

PÅ CHRISTIANSBORG 

 

 

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

Grethe Hald, Bent Jensen, Susanne Prip Madsen og Merete Riber. 

 

Referat: Peter Jon Larsen. 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra seneste møde 19. september 2018 

 

Referatet blev godkendt. 

 

3. Meddelelser 

a. Landsformand/næstformand 

 

Mogens Jensen berettede fra Nordisk Råds session, hvor han bl.a. havde arbejdet for finansieringen 

af Norden i Skolen-projektet, som ikke fra nytår har den grundfinansiering, som projektet har haft 

tidligere, hvilket skyldes, at Nordisk Sprogkoordination, som indtil i år forvaltes af FNF, ikke 

fortsætter fra 2019. Heldigvis bakker Eva Kjer Hansen, vores danske samarbejdsminister, op om et 

fast tilskud, og spørgsmålet har også været rejst i Nordisk Råds præsidie.  

 

FNF har også lavet en opfølgning af Havnen-rapporten, som omfatter Nordisk identitet og sprog, 

hvor vi ønsker en kraftig øgning af budgettet for Nordplus og at de nordiske public-servicekanaler 

bliver tilgængelige for alle nordboer. Digitalisering, hvor nationale elektroniske ID skal kunne 

benyttes i hele Norden. Harmonisering af lovgivningsarbejdet især i forbindelse med gennemførelse 

af EU-regler. Transport, hvor der skal være mere opmærksomhed på nordiske muligheder i 

forbindelse med tilrettelæggelse af infrastruktur og genoprettelse af et Nordisk Ministerråd for 

transport. Mobilitet, hvor vi slår til lyd for, at Nordjobbprojektet er et vigtigt bidrag til øget 

mobilitet i Norden.  

 

Han havde også arbejdet på Spil Nordisk aktiviteten, som en forlængelse af det danske Spil Dansk, 

ligesom han havde taget det nordiske turistsamarbejde op med særlig vægt på fællesnordisk 

branding ude i Verden. Disse sager var også taget op i et møde, som han og generalsekretæren 

havde hold med den nordisk minister efter rådssessionen. 

 



b. Forretningsudvalget, herunder udvalgene 

 

Merete Riber berettede om Nordisk Litteraturuge, hvor 302 danske institutioner har deltaget i 

2018, hvilket er 35 mere end sidste år. Det er også gået fremad på nordisk plan. Der skal være 

referencegruppemøde i FNF ultimo januar, hvor der skal evalueres og tales om aktiviteten 2019. 

 

Susanne Prip Madsen fortalte om arbejdet i Fondet for dansk-islandsk Samarbejde, som er i gang 

med en fornyelsesproces. FNU, som hun følger, prøver nu at blive mere aktive. Og så berettede hun 

fra Folkemødet på Bornholm, hvor hun vil tage initiativ til, at der kommer gang i forberedelserne 

2019, som for vores del selvfølgelig skal stå i jubilæets tegn. 

 

Birte Fangel berettede om Kulturfonden Danmark – Finland, hvor der er nedsat en arbejdsgruppe, 

der skal se på fremtidens nye muligheder. 

 

Grethe Hald mente, at oplæsningsteksten til Litteraturuge i år var for lang, hvilket man bør tage 

hensyn til på mødet i januar. Hun glædede sig over, at prisuddelingerne fra Nordisk Råds session i 

år var blevet transmitteret i DR. 

 

Bent Jensen gjorde opmærksom på, at Dansk Forfatterforening også har jubilæum i 2019, hvilket 

markeres den 10. april. 

 

Marion Pedersen berettede om Dansk Sprognævn, hvor flytningen til Bogense har bevirket, at alle 

medarbejdere har sagt op, så de står overfor mange udfordringer.    

 

c. Generalsekretær 

 

Peter Jon Larsen fortalte, at landskontoret havde fået mulighed for at få en økonom ansat i en 

måned, som skal se på de nyeste makroøkonomiske tal i forbindelse med Danmark, Norden og 

Verden, bl.a. hvor Horden lige nu rangerer på BNP-listen, de nordiske landes samhandel med det 

øvrige Norden i forhold til andre samhandelspartnere mm. Han glæder sig meget til at få de vigtige 

nøgletal opdateret. 

 

4. Jubilæum 2019 

 

Peter Jon Larsen gennemgik det udsendte notat med status over jubilæumsforberedelserne, og 

forretningsudvalget havde en drøftelse, hvor justeringerne nu er indarbejdet i dokumentet. 

 

I den forbindelse havde forretningsudvalget en drøftelse af den medlemshvervekampagne, hvor 

Foreningen NORDEN gennemfører en medlemshvervningskampagne i forbindelse med 

jubilæumsåret rettet mod nye medlemmer. 

 

Forretningsudvalget vedtog følgende retningslinjer: 

 

Kampagnestart 1. marts 2019 

 

Vi starter kampagnen 1. marts 2019 efter vi har sendt opkrævning ud til de medlemmer, der er 

meldt ind før 31. december 2018. Medlemmer, der melder sig ind efter 1. januar 2019 vil ikke blive 



opkrævet kontingent i 2019. Nye medlemmer, der betaler kontingent (f.eks. via girokort), vil få 

tilbud om at få returneret deres indbetaling.  

Der udarbejdes en hvervefolder, der er særligt rettet til kampagnen, hvor nye kontingentfrie 

medlemmer oplyser navn og adresse samt gerne mailadresse og telefonnummer. Medlemmer 

oprettes i medlemskartoteket og bliver opkrævet fuldt kontingent sammen med andre medlemmer 

primo januar 2020.  

Kampagnen følges op på hjemmesider, sociale medier mm. 

I forbindelse med kampagnen laves roll-ups og forskelligt merchandise, som tillidsfolk kan bruge 

overfor nye potentielle medlemmer. 

 

Praktisk 

Foreningen redaktør og generalsekretær sætter sig sammen og laver et oplæg til indhold i folderen 

på basis af den politik, som i forvejen dækker vores forening. Indholdet laves i kort form, punktvis 

og i moderne sprog og form. Her inddrages givetvis et bureau med særlige forudsætninger for 

markedsføring af idepolitiske foreninger. Den redigerede vision sendes til landsstyrelsen til per 

capsulam godkendelse ultimo januar.   

Der bliver udarbejdet en hvervefolder i almindeligt format samt en lidt større folder, der er mere 

uddybende om foreningens baggrund og visioner.  

Der udarbejdes et forslag til kampagne.  

 

5. Økonomi 

 

Peter Jon Larsen gjorde opmærksom på, at der ikke var sket uforudsete hændelser, hverken i den 

ene eller anden retning, som alt tyder nu på, at vi endnu engang får et resultat, der lever op til 

forventningerne. 

 

6. FNF 

 

Der skal være møde i det administrative kollegie den 9. – 10. januar 2019 i Bruxelles. 

 

7. Eventuelt – næste møde 

 

Mogens Jensen meddelte, at han var genvalgt som formand for Nordisk Kulturfond i 2019. 

 

Næste møde er berammet til  

ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2019 KL. 13.00 – 15.00 

PÅ CHRISTIANSBORG 

 

De efterfølgende møder er fastsat til onsdag den 24. april 2019, onsdag den 4. september 2019 

og torsdag den 5. december 2019. Alle dage kl. 13 – 15 på Christiansborg. 

 

Pjl/pjl 21.12.18. 


