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Referat landsstyrelsesmøde 12 marts 
Sted: Imperial København, Vester Farimagsgade 9, 1606 København 

Tidspunkt: 11-15  

Tilstede: Lars Barfoed, Marion Pedersen, Aage Augustinus, Elisabeth Espedal, Grethe Hald, Grethe 

Østergaard, Bent Jensen, Rita Mikkelsen, Dorit Myltoft, Merete Riber, Anke Sporendonk, Grethe Svendsen, 

Christian Juhl, Jacob Lund, Susanne Prip, Jonas Roelsgaard, Flemming Thøgersen, John Bech, Karin 

Arveschoug 

Landskontoret: Maj-Britt Hansen, Kirsten Kruse, Christian Lagoni 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

2. Godkendelse af referat fra mødet d 26 november 2021 

a. Ingen kommentarer er kommet ind.  

3. Meddelelser 

a. Formanden:  

Formanden meddelte at Peter Jon Larsen træder tilbage som generalsekretær, og takkede 

Peter for hans indsats for foreningen. Forretningsudvalget har ansat Christian Lagoni som 

afløser.  

Bevillinger fra Forretningsudvalget til Thisted lokalafdelings projekt om unge og Nordjobb 

(op til 3.000 DKk) samt til Kulturmødet på Mors (15.000 Dkk).  

Forretningsudvalget vil i fremtiden kigge på et system i forhold til ansøgninger.  

Formanden fortalte om mødet med Tietgen skolen hvor foreningen mødte Annette 

Vilhelmsen og rektor Dorthe Vang. Spændende møde om fremtidige muligheder om 

uddannelse, udveksling, Nordjobb mm.   

Grethe Hald oplyste at pengene til Kulturmødet ikke var nok til at lave det ønskede 

arrangement og fortalte at de manglede flere penge.  

 

b. Udvalgene: 

Der har ikke været afholdt møder i uddannelsesudvalget grundet Covid-19 og sygdom, nyt 

møde bliver planlagt.   

 

Merete orienterer om arbejdet med Nordisk Litteraturuge, som bliver mandag d 14 

november 2022.  

Aage pointerede at så hurtigt som muligt at få oplyst materialet og gerne en moderne bog 

der kan findes af alle.  

Merete oplyste at bogen skulle være en vis alder så den allerede var oversat.  

Anke kan vi udbygge den Nordiske Litteraturuge? Gerne med mere samfunds relevant 

materiale.  

Beth var glade for den tidligere tekst de har brugt til yderligere arrangementer.  

Jacob Lund det er vigtigt at vi bliver enige om et tema som er oppe i tiden. Temaet skal 

meldes ud tidligt så lokalafdelinger kan lave arrangementer.   

Grethe Hald nogle bøger bliver også forældet sprogligt – sidste års bog var rigtig god.  

Grethe S. sidste år blev de unges bog fjernet.  
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Susanne orienterer om arbejdet med FNU, afholder generalforsamling i april måned, som 

bliver i Århus.  

BS NGO-netværket afholder stor konference i næste uge.  

Anke spørger hvordan forbindelsen er til ungdommens nordiske råd er. Fra Sydslesvig er 

der en stor interesse for at koble unge sammen med de nordiske unge.  

Susanne oplyste at den nye formand ikke har forbindelser til FNU  

Jonas fortalte at FNUF har en plads i UNMR-præsidie. FNU-organisationerne er gode til at 

møde op til UNMR.  

 

c. Landskontoret:  

Seneste medlemsstatistik er kommet (https://intra.foreningen-norden.dk/centrale-

dokumenter/medlemsstatistik/)  

Denne viser en tilbagegang i 2021 på 5,8% (i alt 558 personer)  

Folkemødeprojektet er startet op, og i næste uge er der samtaler med en norsk 

studentermedhjælper der kan hjælpe med overgangen i Nordjobb og opstart af frivillige. 

Folkemødets kontakt har været syg hvilket har udskudt deres start på at finde frivillige.  

Ungdommens folkemøde Nord er et folkemøde projekt for unge – tidligere Nordjobb 

medarbejder er blevet projektleder på projektet, første møde i næste uge.  

Årsrapporten for 2021 ligger klar, og på trods af Corona har der været mange nye aktiviteter 

der er kommet til. Flagningen ved grænsen kommer op og stå hurtigst muligt, efter 

reparation af flag, flagsnore mv.   

Øvrige meddelelser fra Landskontoret fremgår af arbejdet med de øvrige punkter.  

 

4. Økonomi 

a. Landskontoret gennemgik regnskabet 2021 som i høj grad følger det repræsentantskabs 

godkendte budget for året. (Bilag 1 og 2) De eksterne revisorer er kommet med en ren 

påtegning i forhold til regnskabet for 2021 jf. bilag.    

Der er ingen kontakter i bevægelse i foreningen.  

Landsstyrelsen tog regnskabet til efterretning.  

 

 

b. Landskontoret gennemgik budgettet for 2022. (Bilag 3 og 4). Vi har udvidet mulighederne 

for afskrivninger da vi igennem en årrække har betalt alt IT i samme år, man kan ved større 

investeringer evt. afskrive en kommende IT-investering over tre år. Vores egenkapital skal 

gerne ligge omkring en mio. og derfor er der i dag mulighed for at tage disse investeringer.  

Landsformanden henviste til bilag 4 (Bemærkninger til budgettet 2022) omkring budgettet 

hvor man kunne se en bemærkning om en kommende IT-investering.  

Jacob spurgte ind til budgettet for 2024, hvor Nordjobb og informationsarbejdet bliver 

reduceret betragteligt.  

Landskontoret oplyste at informationsarbejdet er midler fra NMR. Der er afsat penge i 

2022, men der er ingen afklaring efter 2022, derfor er midlerne ikke budgetteret. Grunden 

https://intra.foreningen-norden.dk/centrale-dokumenter/medlemsstatistik/
https://intra.foreningen-norden.dk/centrale-dokumenter/medlemsstatistik/
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til at Nordjobb budgettet formindskes i 2024 skyldes at Folkemøde projektet slutter i 2023, 

og denne økonomi lægger under Nordjobb.  

Anke og Kreds Syd foreslår at Foreningen NORDEN burde ansætte en foreningskonsulent 

der kan hjælpe lokalafdelinger og kredse. Er vi for pæne i Foreningen NORDEN? 

Synspunktet kan fremføres skriftligt eller via repræsentantskabsmødet.  

Landsformanden påpegede at vi har vores økonomi og at vi tidligere igennem Peters virke 

har kunne drage stor nytte af hans erfaring. Vi kan sagtens som forening være mere 

aggressive i forhold til at øge vores indtægter i foreningen.  

Landskontoret bakkede op om et øget politisk pres for at foreningen kunne få flere 

økonomiske midler. Vi er en af de foreninger der får færrest penge i forhold til vores 

medlemstal på finansloven. Der er sket en lineær reducering af vores tilskud sammen med 

mange andre folkeoplysende foreninger.  

Marion oplyste at i Danmark får vi betydeligt færre midler end vores kollegaer.  

Christian Juhl visse politikere mener desværre at NMR er en kaffeklub. Kunne vi betragte 

en forenings konsulent som et projekt og investere i denne over 1-2 år? Vores tidsskrift er 

vores kontakt til medlemmerne, men vi kunne tænke os at lave en glidende overgang af 

vores magasin fra papir til online magasin.  

Landsformanden bakkede op om at vi skal effektivisere og skabe flere indtægter. 

Magasinet er der mange der er glade for, men vi kan sagtens forestille os et digitalt 

magasin med nyheder løbende. Fin ide at lade medlemmer vælge om de vil have magasinet 

trykt eller online.  

Beth bruger magasinet som PR, til biblioteker, lejrskoler mm.  

Jonas bakkede op om tanken om en foreningens konsulent som kunne kombineres med en 

ungdomskonsulent. De unge bliver ikke ramt af den kommunikation vi har i dag. Vores 

kommende kommunikationsstrategi skal være målrettet de målgrupper vi ønsker.  

Grethe Svendsen en procent af befolkningen under 70 er ikke på nettet.  

Landsstyrelsen tog budgettet til efterretning.  

 

5. FNF 

a. Landskontoret redegjorde for samarbejdet med FNF både fra administrativt hold.  

Der er startet en proces om samarbejdet i FNF. Peter har startet det op sammen med 

Norge og Sverige - processen ruller. Vi drøfter i øjeblikket muligheden for at effektivisere 

FNF og administrationen.  

Landsformanden berettede om udfordringer i præsidiet i forhold til møder. Vi presser på 

for et fysisk møde 

Jonas spurgte om der forelægger et skriftligt materiale? Opfordrer til at diskussion også 

skal løftes i landsstyrelsen.  

Jacob påpegede vigtigheden i at vi internt i Foreningen NORDEN opretholder et godt 

samarbejde.  

Landskontoret fortalte at de seneste år har samarbejdet i FNF været udfordret, mange 

nikker og bakker op, men bliver ikke konkrete.  

 

 

6. Repræsentantskabsmøde 7 maj 2022 på Christiansborg 

a. (Se bilag 5)  

b. Landsformanden gennemgik den kommenterede dagsorden samt indstillinger.  
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Annette Lind byder velkommen og Rasmus Glenthøj kommer og fortæller om hans arbejde 

med hans nye bog Union eller undergang  

Efter mødet vil det være muligt at drikke et glas vin med Peter  

Aage Augustinus indstilles til dirigent.  

 

Grethe Hald oplyste af Viborg muligvis kunne være interesseret i at afholde 

repræsentantskabsmødet.  

 

Landsstyrelsen godkendte at Grethe kunne gå videre med at undersøge om Viborg 

kommune kunne være interesseret i at afholde repræsentantskabsmødet.  

 

Landsformanden opfordrede sammen med Forretningsudvalget til at temaet ville blive 

drøftelsen af den nye strategi.  

Jonas påpegede at Finland kunne bruges som parallel til krigen i Ukraine i forhold til en 

udtalelse eller tema.  

 

Landskontoret oplyste at Liselotte Blixt (DF) er trådt ud af DF og dermed også 

landsstyrelsen. Derudover er Britt fra KL også trådt ud af landsstyrelsen.  

 

 

7. 360 graders eftersyn og revideret strategi 

a. Den nedsatte arbejdsgruppe har afgivet rapporten efter 360 graders eftersynet (Bilag 5). 

Forretningsudvalget har tilsluttet sig rapporten og dens konklusioner og på den baggrund 

udarbejdet den vedlagte reviderede strategi (Bilag 6).  

b. Landsstyrelsen indstiller til repræsentantskabet at vedtage forslaget til revideret strategi 

samt godkender, at der udarbejdes handleplaner på baggrund af den nye strategi med 

henblik på at eksekvere rapportens konklusioner. 

 

Landsstyrelsen havde i denne forbindelse følgende diskussion.  

 

Landsformanden præsenterede arbejdet og konklusioner med 360 graders eftersynet og 

understregede den positive oplevelse det er at komme rundt i landet og høre om 

lokalafdelingernes arbejde og arrangementer.  

 

Susanne det er et flot arbejde omkring strategi og rapport. Det er vigtigt at vi kan have 

strategien med ud i lokalafdelingerne. Digitaliseringen er et vigtigt punkt for 

lokalafdelingerne.  

Flemming dokumentet har været kort tid hos landsstyrelsen. Den nye strategi forbedrer 

den eksisterende strategi. I forhold til rapporten fra 360 graders arbejdet er ”Norden i 

verden” ikke med. Vi vil i Norden gerne præge den globale virkelighed i verdenen omkring 

os. Det er væsentligt at vi kan markere os internationalt – en særlig værdi er en lille afstand 

til magten, beslutningerne i Norden baserer sig på debat med folket.  

Anke styrken ved strategien er at den fokuserer på Foreningen NORDEN som folkelig 

forening. VI skal være bevist om hvad vores egne ben er. Vi skal have fokus på vores egne 

værdier. Hvordan får vi kommunikeret med andre? Kommunikationen mellem 

landsforeningen, lokalafdelinger og kredsene bliver vigtig. Vi kan opfordre lokalafdelinger 
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til at lave egne strategier og handleplaner. Dialogen mellem Nordisk råd og Foreningen 

NORDEN bliver vigtig i en kommunikationsstrategi.  

Grethe Svendsen godt at det folkelige er med i strategien. Kan vi omformulere (på side 1 
under punkterne)-  kan bidrage til at håndtere grænseoverskridende udfordringer og.   
Jonas mangler en lille provokation. Evt. at vi vil arbejde for en ”Nordisk forbundsstat”. Vi 

skal skabe en kant og debat. Vi skal og vil være debatskabende og dermed trække 

opmærksomhed til os. (se evt. Foreningen NORDEN i Norges formulering)  

Christian i Nordisk råd snakker man om grænsehindringer. Det vil være fint at sætte flere 

ord på dette. Afsnittene og unge og digitalisering er spændende. Grænseforeningen 

arbejder med Kulturmøde ambassadører som vi let kunne kopiere. Erhvervslivet i 

Foreningen NORDEN er helt rigtig og spændende. Kunne vi også udvikle Foreningen 

NORDEN til at være interessant for fagforeningerne?  

Marion vi har en nordisk ambassadør uddannelse igennem FNF.  

Landskontoret fortalte at FNF og Nordjobb har søgt penge om et nyt projekt med 

ambassadører.  

Jacob takkede for at kunne deltage i arbejdet med 360 graders eftersynet. Det vigtige i 

strategien og rapporten er ikke at give alle svarene, men at stille spørgsmål vi kan arbejde 

videre med. Stiller sig til rådighed for det videre arbejde 

Bent godt oplæg og god rapport fra 360 graders eftersynet. Digitaliseringen skal vi arbejde 

med, men vi skal være opmærksom på at vi har mange ældre medlemmer som skal 

opdateres for at kunne følge med. Der bliver skrevet meget om det nordiske samarbejde – 

det bliver meget diffust. Der er et spring fra strategien og til lokalafdelingerne.   

Aage nævnte at det vil være fint med kommunikation fra landskontoret til 

lokalafdelingerne så de har en forståelse for hvad der sker politisk. Det er meget vigtigt at 

få gang i en digital kommunikation og at få unge med i foreningen. Vores folkeoplysende 

arbejde er vigtigt for demokratiet og afgørende for foreningen.   

Karin fortalte om Nordkredsens syn på 360 graders eftersynet med afsæt i Mariagerfjord 

afdelingens respons. Fra Ålborg mente de at lobby politisk når det er relevant. Forslaget er 

sendt til landskontoret. Mange gode arrangementer. Kasper Sørensen har sendt forslag 

frem til gruppen. I Skagen vil de oprette et nordisk akademi om kunst, kultur og design.  

Rita vil gerne holde Nordisk Rådsmøde i Skagen.  

 

Landsformanden roste de mange forslag fra Nordkredsens. ”Norden i Verden” er vigtigt 
men strategien er for os, og hvordan vi kan styrke os selv. I forhold til at oprette en 
forbundsstat er det ikke oplagt at gøre tingene i dag, men det er vigtigt at tage debatten og 
lade tankerne flyve når arbejdet bliver rullet ud. Vi er nødt til at sikre os en bred dækning i 
forhold til vores offentlige forslag.  
Strategien er for landsforeningen og er meget velkommen til at blive tolket i kredse og 
lokalafdelinger. ”Vi skal have fat i nogle flere penge” – vi skal arbejde med hvordan vi kan få 
en større omsætning.  
 
Karin vi mangler nordiske jobcentre  
John det er et meget fint arbejde omkring 360 graders eftersynet. Strategien er for lang, 
alternativt lav et koncentrat/konklusion af dokumentet. Kunne vi udarbejde 10 ”pinde” 
med konklusionen af arbejdet? Det skal summere op på hvad vi vil!  
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Grethe formuleringen fra Norge var en god formulering, man kan godt slette ordet 
forbundsstat. Kunne vi arbejde for en nordisk bank hvor interesserede foreninger kunne 
være registreret så man kunne finde en venskabsforening. I forhold til nye foredrag kunne 
det være rart med en anmeldelse fra en lokalafdeling.  
Rita spørger om en idébank på intranettet hvor vi kan inspirere hinanden. Godt med 
digitaliseringen.  
Landskontoret fortalte at Foreningen NORDEN i Grønland er startet og de yngre 
mennesker vil gerne have nye relationer.  
Anke siger at denne strategi er en retning, men at vi gerne lokalt må tænke vores egne 
tanker.  
Susanne påpegede at fagforeningerne tidligere har været en del af Foreningen NORDEN. 
Påpegede at der d 4/4 er arrangement med Københavns afdelingen og Nordens hus. På 
Facebook havde arrangementet haft en stor udbredelse.  
Jonas bemærkede at det er godt at have unge og yngre med i strategien. 
Grænseregionerne er en slags laboratorie/foregangsområde hvor man kan arbejde med 
nordisk samarbejde.  
Flemming foreslår at vi ændre ordet Knap med omkring 10.000 medlemmer.  
 
Landsformanden konkluderede at vi ændrer følgende:   
      
      
- kan bidrage til at håndtere grænseoverskridende udfordringer og  

o Kan bidrage til at håndtere udfordringer på tværs af landegrænser.  
 

- Udskifter ordet knap med omkring  

Strategien er lavet til os selv for at forklare hvad vi gerne vil. Denne strategi skal vi bruge til 
at sætte gang i handleplaner og konkrete forslag.  

Grænseregionerne er gode eksempler på hvad vi kan og vil med vores samarbejde.  

Landsstyrelsen indstillede strategien til vedtagelse af repræsentantskabet.   

 

8. Evt.  

Jonas gør opmærksom på at DUF ansætter en medarbejder mere til et AP Møller projekt. 

Mange spændende projekter er i gang.  

 

     

 

 

 

 

 

 


