
Landstyrelsesmøde Vejle  
Referat - d. 26 november kl. 10-12 

Tilstede: Lars Barfoed, Jacob Lund, Steen Ludvigsen, Flemming Thøgersen, Rita Mikkelsen, Karin 

Arveschoug Jensen, Merete Riber, Bent Jensen, Grethe Østergaard Hansen, Grethe Svendsen, Anke 

Sporendonk, Jonas Roelsgaard, Marion Pedersen.  

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

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat  

a. https://intra.foreningen-norden.dk/wp-content/uploads/Referat-af-

landsstyrelsesmoede-21.-august-2021.pdf 

 

Godkendt 

 

3. Meddelelser 

a. Formanden orienterede om; 

- Arbejdet med 360 graders eftersyn er godt i gang. Gode møder 

fordelt over det meste af landet. Generelt oplever vi, at der er meget 

aktivitet i lokalafdelingerne. Nogle er udfordret, andre har mange 

aktiviteter i gang. Mange oplever udfordringer i forhold til 

rekruttering, som mange andre sammenlignelige foreninger ligeledes 

slås med.   

- Brev til lokalpolitikere er på trapperne. Vi vil forsøge at rekruttere 

ikke valgte kandidater til at stille op til vores forenings bestyrelser.  

- 360 graders arbejdsgruppen arbejder fortsat videre. Vi 

sammensætter en rapport til præsentation for forretningsudvalg, 

landsstyrelse og repræsentantskabsmøde d 7 maj.  

- Rekrutteringen af en ny generalsekretær er sat i proces. Efter planen 

vil den nye generalsekretær tiltræde 1. juni.  

- Møde med ministeren for Nordisk samarbejde, Flemming Møller 

Mortensen. Et godt møde hvor ministeren spurgte ind til vores 

aktiviteter herunder Nordjobb. Besparelserne på kultur og Nordjobb 

blev drøftet samt lukningen af det Nordiske Informationskontor i 

Flensborg.  

- Nordisk råd trak besparelserne tilbage på både kulturområdet samt 

Nordjobb projektet, hvilket vi var meget tilfredse med.  

- Møde med FNF og præsidiet i forbindelse med Nordisk Råds møde. 

Stor lyst til at styrke det politiske samarbejde, debat omkring emner 

og arbejdsområder var i fokus. Generelt et positivt møde i FNF.   

https://intra.foreningen-norden.dk/wp-content/uploads/Referat-af-landsstyrelsesmoede-21.-august-2021.pdf
https://intra.foreningen-norden.dk/wp-content/uploads/Referat-af-landsstyrelsesmoede-21.-august-2021.pdf


- Lars Barfoed har haft forskellige debatindlæg i aviserne i Danmark. 

Sammen med Peter Nedergaard er ideen at starte et 

forskningsprojekt omkring nordisk samarbejde og hvordan det kan 

styrkes i fremtiden.  

- Lars Barfoed har gennem det sidste år været bestyrelsesmedlem for 

det Nordiske Hus i Thorshavn, ved det seneste møde blev han 

ligeledes valgt som formand for bestyrelsen.  

Landsstyrelsen drøftede meddelelserne.  

Anke Sporendonk påpegede at det Nordiske Informationskontor lukker d 

31/12 på grund af at et enigt Sydslesvig udvalg i folketinget har besluttet at 

skære finansieringen for kontoret. Grundlaget for Sydslesvig udvalget er at 

det danske mindretal skal have mulighed for danske, nordisk og europæisk 

samarbejde. Lokalt i Sydslesvig har Foreningen NORDEN taget kontakt til 

biblioteket og sendt en ansøgning om at kunne fortsætte arbejdet i en 

mindre form.  

Jacob Lund kritikken af Danmark i Europarådet er hvordan vi behandler det 

tyske mindretal.  

Anke Sporendonk generelt fungerer samarbejdet godt. Men der er ting der 

ikke bliver opfyldt i grænselandet. Foreningen NORDEN kunne henvise til de 

andre mindretal i Norden som man kan sammenligne med.  

Lars Barfoed har haft dialog med Frode Sørensen og opfordrer Anke 

Sporendonk til at hente samarbejde der.  

Grethe Svendsen var aktive i forhold til kommunalvalget, kommunerne 

havde nok i sit.  Vil gerne høre om andre var aktive i forhold til 

kommunalvalget 

Marion Pedersen tog det op på et vælgermøde. Generelt var alle støttende 

omkring venskabsbysamarbejdet. Flere nye kandidater ville arbejde for øget 

venskabsbysamarbejdet.  

Foreningen NORDEN i Sydslesvig har omkring 300 medlemmer.  

 

b. Udvalgene 

Merete Riber fortalte om uddannelsesudvalget der aflyste mødet i 

september på grund af sygdom. Mødet er udskudt til januar 2022.  

Nordisk Litteraturuge havde i alt 1870 deltagende skoler og biblioteker. I 

Danmark var der 191 – 124 til Morgengry, 63 til Skumringstimen og 4 

generelle. Det er en nedgang fra 2018 fra ca. 300 deltagere.  

Anke Sporendonk Sydslesvig har også deltaget i Nordisk Litteraturuge. Det 

er deprimerende at der har været en nedgang i deltagerantallet. Hvor 

offensivt har man været omkring arrangementet? Kunne man sende 

informationer ud tidligere? Er tidspunktet til at vi kigger projektet igennem 

og overvejer hvordan vi får det tilbage på sporet?  



Marion Pedersen i Tårnby arbejdede man med datoen der blev meldt ud og 

reklameret ud til offentligheden over tre gange.  

Rita Mikkelsen i 2018 var det Babettes gæstebud. De efterfølgende år 

(Island og Åland) har forfatteren og bogen ikke været let tilgængelig og 

kendt hvilket gjorde deltagelsen svær. I år var det Villy Dall der læste op ad 

bogen.  

Steen Ludwigsen bogen i år var svær at få fingrene i. Udmeldingen kom 

ligeledes sent.  

Anke Sporendonk i Sydkredsen reklamere de både for arrangementet i 

avisen og gennem foreningens program.  

Merete Riber 2021 var et skævt år hvor møder var via teams hvilket 

besværliggjorde processen. Det vil være bedre med nyere forfattere og ny 

litteratur. Der blev lavet et årshjul tidligere hvor marts var skæringsdatoen 

for bog og efterfølgende plakater mm. Forlagene har sat en dato på teksten 

der først kan komme en måned før. Det er FNF der er ansvarlig for 

tidsplanen og kontakten eksternt. Vi melder bogen ud så hurtigt som muligt.  

Grethe Svendsen det er vigtigt at få bogen ud tidligt således at man lokalt 

kan planlægge, reklamere mm.  

Lars Barfoed vil tage punktet om Nordisk Litteraturuge til næste FNF-møde.  

Jacob Lund spurgte ind til en digital løsning?  

Merete Riber ingen digital løsning endnu, men vi foreslår det.  

Grethe Svendsen det er vigtigt med tre bøger så man rammer alle 

målgrupper.  

Merete Riber Nordisk Minister Råd giver 250.000 Dkk, de nationale 

foreninger betaler resten op til 500.000 DKk. Pengene går til møder, løn og 

oversættelse.  

 

Marion Pedersen har været til møde i Dansk Sprognævn. Diskussion 

omkring kommaregler og engelsk indflydelse på det danske sprog. Vi 

opfordrede til at kommaregler skulle fortsætte som nuværende. Den 

engelske indflydelse på det danske sprog er ikke så slem som man tror. 

Mange steder erstatter de engelske udtryk tyske udtryk. Studier viser at 

generelt i Norden er den engelske indflydelse forsvindende lille.  

Christian Lagoni samme oplevelse i Nordjobb, de unge kan godt bruge 

engelsk i starten af deres oplevelse, men i løbet af opholdene bruges der 

oftest de skandinaviske sprog.  

Grethe Svendsen er vi de eneste der bruger de engelske udtryk?  

Marion Pedersen hele norden bruger engelske udtryk.  

Jonas Roelsgaard spurgte ind til funktionen i Dansk Sprognævn.  

Marion Pedersen sidder i repræsentantskabet hvor man rådgiver 

sprognævnet. Den nordiske dimension i sprognævnet er oftest en 



sammenligning mellem de nordiske lande. Som forening vil vi gerne følge 

med i hvad der foregår på sprogområdet.  

Jonas Roelsgaard Foreningen NORDENs agenda kunne godt være ord, 

udtryk man kunne bruge i stedet for de engelske udtryk.  

Marion Pedersen det ligger ikke i repræsentantskabet, men i selve 

Sprognævnet.  

Bent Jensen kommadiskussionen er en gammel sag.  

Anke Sporendonk vil gerne høre om den Nordiske Sprogkonvention der 

binder Norden sammen. Er det noget der spiller en rolle i 

Repræsentantskabsindstillingerne?  

Marion Pedersen man kigger altid på forskellene og lighederne i Norden. I 

den proces kigger man også til den Nordiske Sprogkonvention.  

Jonas Roelsgaard vi skal måske være mere proaktive på at komme helt ind i 

rummet omkring sprognævnet.  

Grethe Svendsen forkortelsesområdet i mobiltelefon og andre steder lister 

sig ind.  

Marion Pedersen fortalte at sprognævnet ikke vil gå ind i denne debat da 

den er så dynamisk og varierende.  

Lars Barfoed påpegede at årsagen til at vi har plads i sprognævnet er vigtig. 

Værdien i nordisk samarbejde er vores forståelse af hinanden.  

Jonas Roelsgaard opfordrede til at landsstyrelsen kunne diskutere det og 

give Marion Pedersen et opdrag med i arbejdet.  

 

c. Landskontoret 

Christian Lagoni orienterede.  

Vi har sendt to ansøgninger til A.P. Møller fonden. Den ene er et projekt 

med Folkemødet på Bornholm hvor vi ønsker i fællesskab at finde nordiske 

frivillige til at hjælpe med deres demokrati festival. Det andet projekt er en 

online kultur og sprog platform der skal kunne understøtte Nordjobb i 

arbejdet med nordiske unge.  

Sverige har været i gang med en gennemgang af foreningen i Sverige, 

Christian har haft møde med dem om et samarbejde om konkrete projekter ud 

fra gennemgangen.  

Dialog med Viborg animationsskole om en nordisk animationsfestival rettet 
mod børn i alderen 10-14 år.  
Landskontoret faciliterede Magrethe d 1 premieren hvilket vi er meget 
stolte af. Desuden deltog op imod 1000 mennesker i de steder hvor det var 
muligt for biograf og lokalafdeling af lave et arrangement.  
 
Jacob FNFs voksende sekretariat vil gerne vokse sig større, der er en 
modreaktion i gang i samfundet.  



Rita på facebook kommer Nordjobb med mange post hvilket vi bør dele.  
Anke rigtigt at beskæftige sig med økonomien omkring det nordiske 
arbejde, midlerne er reducerede. Vi skal rette projekter til så de er mere 
moderne, FNF er vores fælles samarbejdsorgan. De unge fra Sydslesvig vil 
meget gerne med på Folkemødet og andre projekter og være aktive der.  
 

d. Kredse mfl.  

Anke i Sønderjyllands kredsen har Haderslev kredsen meddelt, at de vil 

lægges vakant.  

Steen Korsør/Skælskør afdelingen har nedlagt sig selv. Christian er 

informeret og landskontoret tager et møde med afdelingen i det nye år.  

 

4. Medlemsdeltagelse  

a. En drøftelse om medlemmers adgang til arrangementer i Foreningen NORDENs 

lokalafdelinger, nabo afdelinger og kredsene.  

Lars præsenterede emnet, og påpegede af Forretningsudvalgets indstilling 

at vi er én forening hvor alle som udgangspunkt er velkomne hos alle på lige 

vilkår.  

Karin i Frederikshavn tager vi til opera i Gøteborg.  

Grethe i Silkeborg er det ingen problem.  

Bent det skal ikke være et problem, alle er velkomne til arrangementer. Der 

kan være et problem i forhold til rejser hvor nogle kommuner giver tilskud til 

rejser.  

Rita i Mariagerfjord er der en ny aktiv lokalafdeling der også afholder 

arrangementer i Ålborgs område, vi supplerer hinanden godt.   

Steen har haft et fint samarbejde med Korsør/Skælskør med fælles rejser 

mm.  

Lars konkluderede at Landsstyrelsen bakker op om, at alle medlemmer som 

udgangspunkt er velkomne til alle arrangementer, men at der kan være 

undtagelser f.eks. i forbindelse med  

 

5. Økonomi 

Christian orienterede om at regnskabet følger det af repræsentantskabet vedtagne 

budget, det er ligeledes forelagt Forretningsudvalget.   

 

6. FNF 

a. Godkendelse af nye vedtægter for FNF. (vedlagt)  

Christian gennemgik ændringerne som handlede om forbundsmødet der 

skulle have været afholdt hvert andet år. Mødet var for omstændigt og 

udbyttet var for lille. Derfor er mødet slettet, og præsidiet er nu den øverste 

myndighed.  

Landsstyrelsen vedtog ændringerne.  

7. Kommende møder 



a. Kommende møde er planlagt i København d. 12 marts kl. 11-16  

Udsendelse af ny mødedato – og en almindelig mail til kalenderføring.  

Landsstyrelsen tager det til efterretning.  

8. Evt. 

Grethe ville gerne have oplægsholdere til vores tillidsmandsdage, det giver et godt 

indspark til det nordiske arbejde.  

Lars bakkede op og fortalte at vi allerede har mange emner til kommende 

foredragsholdere. Vi kunne også holde et stormøde/landsmøde for alle medlemmer 

og offentligheden hvor spændende foredragsholdere kunne komme.  

Jonas kan vi få en mere detaljeret dagsorden til fremtidige møder? Derudover har 

Nordisk Råd et civilsamfundsnetværk, har vi mulighed for at komme med indspark 

og indflydelse der?  

Lars vi undersøger deltagere og beder vores søsterafdelinger om en afrapportering i 

forhold til indhold.  

Karin har et godt samarbejde med Larvik omkring venskabsbysamarbejdet.  

Flemming det er meget Glostrups venskabsby netværk der er interessant.  

Rita vi har fået venskabsby, Frederiksstad, i Ålborg. Vi var med online til deres 

generalforsamling.  

Lars vi overvejer vores deltagelse på Folkemødet på Bornholm.  

Jacob påpegede muligheden for at leje enkelte arrangementer i telte.  

Anke god ide at tænke på Folkemødet og bruge det til branding. Vi er med i den 

længste venskabsbykæde, men oplever udfordringer i Sverige om deltagelse i 

samarbejdet. Kommuner kan blive klogere på forskellige ting gennem samarbejdet.  

Steen fortalte om folkemøde på Vestsjælland.  

 

 

 


