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FORENINGEN NORDEN 
 

 
 

REFERAT AF 
FORRETNINGSUDVALGSMØDE 

ONSDAG DEN 8. NOVEMBER 2006 KL. 12.00 – 16.00 
PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR 

 
Til stede:  Frode Sørensen (landsformand), Arne Nielsen (næstformand), Poul E. Frederiksen, 
Susanne Prip Madsen, Erik Rasmussen og Merete Riber.  
 
Afbud: Henrik Hagemann. 
 
Referat: Peter Jon Larsen. 

 
 

Dagsorden: 
 

1. Fastsættelse af dagsorden 
 
Dagsordenen blev fastsat. 
 

2. Godkendelse af referat fra seneste møde 29. august 2006 
 
Referatet blev godkendt. 
 

3. Meddelelser 
a.) Nordisk Råds session 

 
Frode Sørensen gjorde opmærksom på, at der i forbindelse med Nordisk Råds session var blevet 
holdt præsidie- og direktørmøde i FNF. Præsidiet havde haft et godt og fremadrettet møde. Han 
gjorde endvidere opmærksom på, at den nuværende generalsekretær for NMR fratræder ved 
årsskiftet og bliver erstattet af  Halldór Ásgrímsson. Under Nordisk Råds session havde der været 
en spændende debat med de nordiske statsministre, NR havde vedtaget en sprogdeklaration med 
beskyttelse af mindretalssprog og en styrkelse af de nordiske sprog. Han beklagede, at arbejdet med 
fjernelse af grænsehindringer var nedprioriteret under det norske formandskab, hvor man havde 
erstattet ideen med en central frontfigur (tidligere Poul Schlüter) med fire pådrivere inden for fire 
hovedområder, og hvor embedsmændene (!) havde reduceret dette til kun to pådrivere. Frode 
Sørensen fortsætter i Nordisk Kulturfond i næste periode, men har fået Mogens Jensen, MF (S) 
som afløser i NRs kulturudvalg, hvorimod han selv fortsætter i NRs erhvervsudvalg. Mats Jönsson 
forlader posten som direktør for Nordisk Kulturfond fra årsskiftet, så der skal nu findes en afløser. 
Mats Jönsson bliver direktør i Foreningen NORDEN i Sverige. 
 

b.) Nordplus Jr.  
 
Frode Sørensen gjorde opmærksom på, at der var blevet udarbejdet en skrivelse til Nordisk Råd 
om Nordplusordningerne, hvor FNF havde kritiseret de nuværende forvaltere. Skrivelsen havde 
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vagt opmærksomhed og skabt furore og Nordisk Ministerråd havde produceret en modmeddelelse. 
Men resultatet var blevet, at der i Nordisk Råds betænkning om Nordplus var medtaget en sætning 
om at Foreningerne NORDENs erfaring skal tages med i betragtning, når nyordningen om Nordplus 
skulle på plads. 
 
Peter Jon Larsen refererede fra et møde FNF havde haft med NMRs embedsmandskomite om 
Nordplus. Det havde været et anspændt møde, især da FNF kunne vise, at foreningerne havde fået 
tre gange så mange på elevudveksling under Nordplus end under de nye forvaltere. 
 

c.) Norden i Bio 
 
Frode Sørensen henviste til bilaget. De danske skoler har købt materialet mest, og det er godt. Vi 
bør tilbyde materialet til Amtscentralerne, hvor landskontoret bør rette henvendelse til de dansk-
ansvarlige på Amtscentralerne. 
 

4. Repræsentantskabsmødet 
a.) Evaluering af mødet 

 
Frode Sørensen mente, det havde været et godt arrangement i dejlige rammer. Der var skrevet en 
tak til Frederiksberg og de lokale medvirkende. Der havde været en god stemning og optimisme. 
 
Forretningsudvalget tilsluttede sig formandens bemærkninger. 
 

b.) Vore udvalg herunder 
 
Frode Sørensen mente, at når et nævn eller udvalg havde holdt møde, bør der ligge en indstilling til 
forretningsudvalget og med den ny struktur fra næste år, bør forretningsudvalget få en mere central 
rolle i udvalgsstrukturen. 
 

- Skolenetværk, kommissorium og ressourcer 
 
Forretningsudvalget ville indstille til landsstyrelsen, at Bendt Thuesen fortsatte tiden ud. 
Vejledningen om Foreningen NORDENs skolenetværk havde været udsendt på forhånd. 
 

- Informationsnævn, kommissorium og bemanding 
 
Efter en kort drøftelse indstillede forretningsudvalget, at informationsnævnet nedlægges og arbejdet 
fremover varetages af forretningsudvalget, der så vil have informationsarbejdet som fast punkt på 
dagsordenen. 
 
Forretningsudvalget drøftede den fremtidige bemanding på landskontoret på dette område og stilede 
mod, at der findes en afløser for Ole Oxholm i begyndelsen af 2007, men fortsat med en ordning om 
produktion af fire numre af Norden Nu pr. år og altså ikke en fuldtids informationskonsulent. 
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- Ungdomsudveksling, kommissorium, status for udvalget, 
herunder Nordjobb 

 
Forretningsudvalget ville indstille, at udvalget blev omdøbt til Nordjobb-udvalget og bad Dorit 
Myltoft og Klaus Elmo Petersen udarbejde et forslag til kommissorium inden landsstyrelsesmødet. 
 

- Sprogudvalget og Sprognævn, herunder formel udpegning af 
Henrik Hagemann 

 
Forretningsudvalget ville indstille, at udvalget fortsatte med nuværende besætning (Henrik 
Hagemann, Dorit Myltoft og FNU (pt. Mette Heide). 
 
Angående udpegninger gjorde 
 
Peter Jon Larsen opmærksom på, at Henrik Hagemann var udpeget til Dansk Sprognævn for 
perioden 2006 – 2008, at der skal udpeges til Kulturfonden for Danmark og Finland (bilag omdelt), 
hvor Søren Sørensen pt. sidder med Peter Jon Larsen som suppleant og 5. Maj Fonden, hvor Peter 
Jon Larsen sidder med Elisabeth Espedal som suppleant, ligesom Susanne Prip Madsen er 
foreningens repræsentant i Foreningen NORDENs Ungdom. 
 
Forretningsudvalget  udpegede Arne Nielsen til at eftertræde Søren Sørensen i Kulturfonden for 
Danmark og Finland og lod de øvrige konstitueringer fortsætte. 
 
Poul E. Frederiksen spurgte til arbejdet med den nye struktur efter landsformandens oplæg. 
 
Frode Sørensen mente, at det var organisationsudvalget, der nu så på indholdet og kom med de 
nødvendige forslag til den vedtægtsmæssige implementering og derefter ville det komme tilbage til 
forretningsudvalget. Han anbefalede, at organisationsudvalget også så på, hvorvidt enkeltpersoner 
kunne komme med forslag til repræsentantskabsmødet eller om det burde være forbeholdt det 
repræsentative system i lokalafdelinger, kredse mv.    
 

5. Landslotteri 
 
Forretningsudvalget gennemgik salget i 2006 sammenholdt med 2005, hvor et bilag var omdelt. 
Det blev konstateret, at salget var i tilbagegang og at landsforeningens indtjening var reduceret med 
112.323,00 kr. (regnskabet for landslotteriet 2005 og 2006 var omdelt på mødet).  
 
Forretningsudvalget bad landskontoret revurdere gevinstlisten, idet man dog tog til efterretning, at 
reglerne foreskriver, at der ikke må være kontantgevinster eller gevinster, der kan omsættes til 
kontanter som præmier. Forretningsudvalget bad landskontoret lave et lille idékatalog til 
lokalafdelingerne, hvor man bad de mest sælgende afdelinger indsende idéer.  
   

6. Venskabsbysamarbejdet 
 
Peter Jon Larsen fortalte om baggrunden for den nye venskabsbyavis, som Foreningen NORDEN 
i Danmark havde produceret på vegne af de nordiske foreninger. 
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Erik Rasmussen fortalte om et venskabsbymøde, som Skives venskabsbykreds skulle have på 
Lysebu i Oslo om det fremtidige samarbejde. 
 
Frode Sørensen så gerne, at der, når kommunesammenlægningerne var kommet helt på plads, blev 
lavet et Danmarkskort med de nye kommuner og deres venskabsbyer og hvor der var folkelige 
forbindelser. 
 
 

7. Hvervepjece 
 
Frode Sørensen anbefalede, at man kunne købe sit medlemskab på nettet ved brug af Dankort. 
 
Poul E. Frederiksen mente, det fortsat var vigtigt, at der blev plads til en lokal adresse på 
hvervefolderen. 
 
Susanne Prip Madsen mente, det var vigtigt, at der fortsat var girokort med i hvervefolderen. 
 

8. Økonomi  
a.) Budgetopfølgning 3. kvartal 2006 

 
Peter Jon Larsen gennemgik den omdelte budgetopfølgning. Resultatet var noget anderledes end 
året før, som dog også var atypisk pga. formandskab, arv og frivilligkonferencen. Samtidig havde vi 
i år afholdt udgifter på 165.920,00 kr. i forbindelse med Av-opgradering på Frederiks Bastion, 
penge som vi har til gode hos Tuborg-fonden, som har doneret opgraderingen. Og så havde vi den 
før nævnte nedgang i landslotteriet, som kan få en negativ betydning for årsresultatet. Han lovede 
dog, at landskontoret ville gøre en stor indsats for at sikre, at årsresultatet, på trods af resultatet med 
landslotteriet, kom så tæt på budgettets resultat som muligt. 
 
Forretningsudvalget tog redegørelsen til efterretning. 
 

9. Plan for kommende aktiviteter i Frederiks Bastion/Norden i  
Fokus 

 
Frode Sørensen henviste til det udsendte bilag med oversigten. 
 
  

10. Eventuelt, herunder fastsættelse af nyt møde  
 
Frode Sørensen henviste til en temakonference arrangeret af Nordisk Informationskontor (Anette 
Jensen) om Fremtidens europæiske Samarbejde: Hvad kan Norden bidrage med? fandt sted d. 4. 
november i Flensborg Hus. Konferencen trak fulde huse, der var 120 deltagere. 
 
Merete Riber fortalte om et arrangement i Foreningen NORDEN i Herning i forbindelse med 
Foreningen NORDENs turne med Einar Már Gudmundsson. Arrangementet havde været rigtig godt 
og trukket 75 deltagere. 
 
Poul E. Frederiksen havde på grundlag af en svensk forespørgsel i forbindelse med nordiske sange 
i den nye udgave af Højskolesangbogen anført, at ”der er ikke tale om noget nordisk tilbagetog - 
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heller ikke bedømt i en mere snæver højskolesangsbogsammenhæng. Og den danske højskoleform 
er noget der opstod i 1800-tallet som en protestbevægelse, hvor et umyndiggjort bondeproletariat 
rejste sig mod undertrykkerne bl.a. ved at synge Grundtvigs sange som 'Er lyset (altså oplysningen) 
for de lærde blot' eller Bjørnssons 'Foragtet af de store, men elsket af de små'. Og mange andre 
sange. De sang og de sang. Og de vandt. 
Det blev senere til højskolesangbogen. Den 17. udgave, har jeg ladet mig fortælle af kendere, blev 
forsynet med op mod 100 nordiske sange, fordi man ville væk fra de mange engelskorienterede 
sange, der var kommet med som en efterbyrd fra den 2. verdenskrig. Man kastede sig over Norden i 
stedet. En tredjedel af disse sange er væk i den nye sangbog, og for de flestes vedkommende mener 
jeg, at vi kan leve videre uden savn. Mere end 10% af sangene er stadig nordiske -  halvdelen 
svenske, alt sammen noget der overstiger mine forventninger til en ny dansk sangbog i et land, der 
så ganske ligger under for engelsk. Kun 10 tyske sange er det blevet til fra vort andet naboland, 
hvorfra vi dog ellers har hentet det meste af det, vi nu kalder dansk.” 
 
Susanne Prip Madsen henviste til, at Danmarks Radio havde sikret sig prisen ”Best Global 
Website Award” for netstedet www.dr.dk/nordisksprog. Temasiden lader brugerne udforske de 
nordiske sprog. 
 
Forretningsudvalget tog stilling til en invitation til Svensk NORDENs fullmäktigemöte på 
Biskops-Arnö den 25. – 26. november. Desværre havde foreningen ikke mulighed for at sende en 
deltager. 
 

Næste møde blev fastsat til 
ONSDAG DEN 10. JANUAR 2007 KL. 12 – 16 

PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PJL/pjl 20.11.06 


