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FORENINGEN NORDEN 
 

REFERAT AF 
LANDSSTYRELSESMØDE 

                                       LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 KL. 11.00 – 16.00 
PÅ HOTEL BYPARKEN, GRØNNINGEN 2, 6000 KOLDING 

 
 

Til stede: Frode Sørensen, Landsformand, Lars Aagaard, Sønderjyllands Amt, Lisbeth Johansen, 
Fyns Amt, Bent Bardtrum, Roskilde Amt, Poul E. Frederiksen, Frederiksborg Amt, Frants Hagen 
Hagensen, København/Frederiksberg, Jens Peter Thestrup Jensen, Sønderjyllands Amt, Knud Loft 
Rasmussen, Frederiksborg Amt, Karen J. Klint, Susanne Prip Madsen, Jens Ole Munch, Bornholm, 
Mogens Brock, Flemming Thøgersen, Københavns Amt, Axel Schade, Nordjyllands Amt, Karen 
Havelund, Fyns Amt, Preben Sørensen og Bendt Thuesen, Skolenetværksformand.  
 
Fra landskontoret: Peter Jon Larsen, Maj-Britt Skovbro Hansen, og Klaus Elmo Petersen  
 
Referat: Klaus Elmo Petersen. 
 
 
Temadrøftelse: 
 
Inden landsstyrelsen startede på den ordinære dagsorden, var der, på grundlag af et oplæg fra Frode 
Sørensen en temadrøftelse om foreningens struktur gældende fra repræsentantskabsmødet i 2007. 
 
Frode Sørensen kommenterede det udsendte oplæg og nævnte som centrale ændringer bl.a., at 
repræsentantskabsmødet flyttes fra september/oktober til maj/juni, endvidere, at regnskab/budget 
vedtages på møderne i lige år. Møderne i de ulige år anvendes primært på temadrøftelser og 
ændringer i handlingsplanen. Hvis landsstyrelsen støtter tankerne i forslaget, skal det behandles på 
repræsentantskabsmødet i 2007. 
 
Susanne Prip Madsen: Mente, at det er et spændende oplæg. Der er gode muligheder i det, specielt 
hvis medlemmerne indser, at det er vigtigt at møde op hvert år. 
 
Lars Aagaard: Det er et godt forslag især til en forening i balance. Han mente endvidere, at 
formandsmøderne i sin nuværende form burde afskaffes, da de ikke bidrager med nyt. 
 
Preben Sørensen: Var enig i forslaget. Hvad med hædersprisen, den bør fortsat uddeles hvert år. 
Mente også, at det er en god ide, at der sidder en repræsentant fra FU i alle nævn og udvalg. 
 
Erik Rasmussen: Vi har som det er nu 3 årlige landsstyrelsesmøder, et konstituerende efter 
repræsentantskabsmødet, mødet i februar og mødet i juni, der primært forbereder 
repræsentantskabsmødet. Den nye model giver også 3 årlige møder, men flere bliver ”ordinære”. 
 
Karen Havelund: God ide men udtrykte bekymring omkring fremmødet til temamøderne. 
 
Bent Bardtrum: Det er et godt forslag, og formandsmøderne bør bevares, da de giver mulighed for 
at udveksle ideer med ”naboerne”. 
 
Bendt Thuesen: Støttede forslaget, mente i øvrigt at formandsmøderne ikke bringer meget nyt, når 
man også sidder i landsstyrelsen.  
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Axel Schade: Formandsmøderne er vigtige, og amtskredsene bør lægge sig i selen for at deltage. 
 
Jens Ove Munch: Det er et godt forslag. Det er vigtigt, at formandsmøderne giver muligheder for 
at udveksle erfaringer. 
  
Frants Hagen Hagensen: Formandsmøderne er vigtige – og de giver god mulighed for at mødes 
med og udveksle erfaringer med nabo-lokalafdelingerne. 
 
Jens Peter Thestrup: Forslaget er godt, og ideen med temamøder er god. Vi skal se forslaget i den 
totale sammenhæng i vores forening.  
 
 Karen Havelund: Indholdet i formandsmøderne er godt, men hun havde ikke haft mulighed for at 
deltage, da møderne ligger så tidligt, at det er umuligt at nå frem, hvis man har job. 
 
Lars Aagaard: Vi skal passe på, at vi med den nye struktur ikke lægger for mange lag ind i fore-
ningens struktur. 
 
Frode Sørensen: Takkede for de positive bemærkninger. Mente, at formandsmøderne er vigtige og 
givende. Temamøderne skal afspejle, at vi – selv om vi er partipolitisk neutrale – er en politisk 
forening. Foreningens økonomi er blevet forbedret, så den står ikke i vejen for strukturændringerne. 
Vi skal ikke regne med, at den nye struktur tilfører ekstra ressourcer, og det er samtidig vigtigt, at 
være opmærksom på, at foreningens egenkapital er minimal i forhold til omsætningen. Forslaget 
lægger ikke op til, at der skal lægges flere lag ind i strukturen. Formanden afsluttede med at 
konstatere, at forslaget nu, på baggrund af den gode debat i landsstyrelsen, vil blive drøftet videre i 
foreningen. 
 
 

1. Fastsættelse af dagsorden. 
Dagsordenen blev godkendt uden ændringer. 
 
 
2. Godkendelse af referatet fra mødet 25. februar 2006.  
Referatet blev godkendt uden ændringer. 
 
Axel Schade:  Spurgte i forbindelse med bemærkningerne under pkt. 4 om, hvem der i givet 
fald betaler for landsstyrelsesmedlemmers deltagelse i internt kursus. 
 
Frode Sørensen: Svarede, at organisationsudvalget vil komme med en indstilling til Lars P. 
Christiansens forslag. 
 
 
3. Sager til drøftelse, herunder kommentarer til referater fra nævn og udvalg. 
Ingen bemærkninger.  
 
 
4. Forberedelse af repræsentantskabsmødet. 

a.) Valg af dirigent. 
Landsstyrelsen indstiller kommunaldirektør Kurt E. Christoffersen, Frederiksberg. 

 
Frants Hagen Hagensen: Meddelte, at minister for nordisk samarbejde, Connie 
Hedegaard, havde givet tilsagn om at tale om nordiske anliggender på repræsentant-
skabsmødet. 
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Susanne Prip Madsen: Opfordrede på baggrund af ministerens deltagelse til, at der 
gøres en ekstra indsats for at få deltagere fra Foreningen NORDEN i de øvrige nordiske 
lande. 
 
Flere landsstyrelsesmedlemmer opfordrede til, at der gøres en indsats for en god 
pressedækning. Kontakt til DK4 og TV-LORRY blev nævnt. 
 
Peter Jon Larsen: Fortalte i relation  til debatten om pressedækningen, at Lisbet Larsen 
har opsagt sin stilling pr. 1/7 2006. 
 
b.) Landsformandens beretning om virksomheden. 
Flemming Thøgersen: Foreslog, at der udover medlemstal også i beretningen burde 
fremkomme oplysninger om, hvordan det går med foreningen i de forskellige egne af 
landet. 
 
Preben Sørensen: Den Nordiske Kanon bør indgå i beretningen. 
 
c.) Landsstyrelsens forslag til Handlingsplan. 
Efter at strategiplan-forslaget har været behandlet i forretningsudvalg og landsstyrelse, 
og har været til høring i amtskredsene og hos de samarbejdende medlemmer samt 
foreningens nævn og udvalg, vedlægges  ”Forslag til Strategiplan for 2006-2008” og 
”Virksomhedsplan 2006-2008” samt indkomne skriftlige bemærkninger fra 
Kertemindeafdelingen og Fredericiaafdelingen, der danner udgangspunktet for 
forhandlingerne på repræsentantskabsmødet. 
 
Landsstyrelsen indstiller, at forslaget vedtages. 
 
d.) Forslag fra Landsstyrelsen. 
Ingen forslag var modtaget ved tidsfristens udløb. 
 
e.) Forslag fra medlemmerne indsendt senest 1. juni. 
Frode Sørensen: Vi er enige i forslaget vedr. Nordplus-ordningen fra Frederiksborg. 
Amtskreds. Sagen går sin gang i Nordisk Råd. 
 
Bendt Thuesen: Dette at færre skoler får flere penge således som Nordplus administre-
res nu gør, at kommunernes engagement bliver mindsket.  
 
f.) Godkendelse af regnskab. 
Frode Sørensen: Udtrykte glæde over det positive revisionsprotokollat. Bemærkede, at 
overskuddet lå på niveau med det budgetterede.  
 
Peter Jon Larsen: Det endelige regnskab er meget tæt på det foreløbige, der blev 
forelagt for landsstyrelsen i februar. Det er glædeligt, at vi holder os til den langsigtede 
konsolideringsstrategi. 
 
Flemming Thøgersen: Nu, da vi har fået vendt udviklingen i økonomien, er det måske 
tidspunktet at lave en langsigtet målsætning for egenkapitalen. 
 
Frode Sørensen:  Egenkapitalen bør ikke ligge under 10% af omsætningen. 
 
Landsstyrelsen indstiller regnskabet til vedtagelse. 
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g.) Forslag til vedtægtsændringer. 
Landsstyrelsen besluttede at lade de indkomne forslag og de fremkomne synspunkter  
indgå i arbejdet med vedtægtsændringer. Beslutningen om amtskredsene fremover skal 
hedde netværk eller kredse bliver op til repræsentantskabsmødet uden indstilling fra 
landsstyrelsen. 
 
h.) Fastsættelse af kontingent og kontingentfordeling. 
Landsstyrelsen har vedtaget at indstille en kontingentforhøjelse fra 1. januar 2007. 
Forhøjelsen skal ses i sammenhæng med, at landsforeningen efter forhøjelse ikke 
længere opkræver portodækning fra lokalafdelingerne til udsendelsen af 
medlemsopkrævning og Norden Nu. 
 
Landsstyrelsen indstiller følgende kontingenter: 
 
Kontingentformer Kontingent for 

indeværende 
periode 

Kontingent 
fra 1.1.2007 

Personligt medlemskab: 
 170 kr. pr år 220 kr. pr år 
Husstandsmedlemskab: 
Medlemskab dækker en familie inkl. børn, indtil 
disse når det fyldte 18. år. Der fremsendes kun ét 
sæt materiale til adressen 230 kr. pr år 290 kr. pr år 
Pensionistmedlemskab: 
Medlemskab dækker en pensionist fra det fyldte 65. 
år samt førtidspensionister 100 kr. pr år 130 kr. pr år 
Pensionistpar-medlemskab: 
Medlemskabet dækker gifte/samboende 
pensionister, fra den yngste når det 65. år , samt 
førtidspensionistpar. Der fremsendes kun 1 sæt 
materiale til adressen 120 kr. pr år 160 kr. pr år 
Støttemedlemmer: 
Lokale foreninger, institutioner og virksomheder 
aftaler kontingent med lokalafdelingen. 
Landsorganisationer og landsdækkende 
virksomheder aftaler kontingent med 
landsforeningen.   
Skolemedlemmer: 
Disse modtager medlemsgoder, såsom tilbud om 
lån eller køb af undervisningsmateriale, om 
brevveksling mellem klasser og evt. støtte til 
udvekslingsrejser for elever og lærere 440 kr. pr år 440 kr. pr år 
Biblioteksmedlemmer: 
Disse modtager ekstra medlemsgoder i form af 
informationsmateriale og tilbud om nordiske 
arrangementer 365 kr. pr år 365 kr. pr år 

 
Vedrørende kontingentfordeling mellem lokalafdelinger og landsforening indstiller 
Landsstyrelsen til Repræsentantskabet, at man fastholder en uændret kontingent-
fordeling. Amtskredsenes medlemstilskud i år 2007 vil være 7 kr. pr medlemskab.  
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i.) Godkendelse af justeret budget for det løbende år og budget for de to følgende 
år. 

Revideret budget for år 2006 samt revideret budgetforslag for 2007 og nyt budget for 
2008 vedlagt. Landsstyrelsen indstiller budgetforslagene til vedtagelse med de 
ændringer, der ligger i medfør af beslutninger under 4h).  
 
j.) Valg af stemmeberettigede blandt de samarbejdende medlemmer. 
I henhold til § 7 stk. 3 i foreningens vedtægter vælger repræsentantskabet blandt de 
samarbejdende medlemmer et antal medlemmer, som får sæde i repræsentantskabet det 
følgende år. 
 
Nedennævnte samarbejdende medlemmers repræsentanter indstilles af landsstyrelsen til 
genvalg:  
  
Amtsrådsforeningen i Danmark Anders Stenild 
AOF Arbejdernes Oplysnings Forbund Leif Max Hansen  
Danmarks Biblioteksforening Maria Jakobsen 
Danmarks Lærerforening Niels Munkholm Rasmussen 
Dansk Forfatterforening  Birgit Knudsen 
Dansk Jernbaneforbund Arly Nielsen 
Dansk Kvindesamfund  Lis Bisgaard 
Dansk Lejrskoleforening   Bent Thillerup Rasmussen 
Dansk Metalarbejderforbund  Jens Holmsgaard 
Dansk Ungdoms Fællesråd Dennis Virkelyst 
Den Danske Præsteforening Jens Barfod 
DGI Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Aase Bjerrum 
DKF Det Kooperative Fællesforbund Ole Larsen 
DKIN Den danske komité for internationalt, herunder 
Nordisk, husholdningsfagligt samarbejde Sonia Nørby 
DSH De Samvirkende Hjemstavnsforeninger Lars Chr. Sunesen  
DUI, LEG og VIRKE Birgit Svendsen 
Finansforbundet Orla Madsen 
Finansrådet - Danske Pengeinstitutters Forening  Jørgen A. Horwitz 
FOF Folkeligt Oplysnings Forbund Ellen Lequime 
Folkeuniversitetet i Danmark Vibeke Bille-Hansen  
Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark   Johnny Skovengaard 
Foreningen af mejeriledere og funktionærer  B. Lindy Olesen 
Foreningen for Folkehøjskoler  Aage Augustinus 
Frie Grundskolers Fællesråd  K.P. Ahlmann Olesen 
HORESTA Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets  
Arbejdsgiverforening  Eric Nedergaard 
HTS interesseorganisation  Jens Zimmer Christensen 
Håndværksrådet  Lars Jørgen Nielsen 
Kommunernes Landsforening  Axel Bredsdorff 
Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark  Ingelise Storm 
Landbrugsraadet Ole Klintgaard Larsen 
Landsforbundet af Voksen- og Ungdomsundervisere Lis Særmark-Thomsen 
Landsorganisationen Danmarks Teaterforeninger Ole Rasmussen 
Landsorganisationen i Danmark LO  Per Klok 
Liberalt Oplysnings Forbund Sonny Berthold 
Nærings- og Nydelsesmiddelarbejderforbundet  
(N.N.F.)   Kristian Christensen 
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Rådet for Dansk Forsikring og Pension Claus Tønnesen 
Samarbejdsforum for Danske Lytter- og Seerorganisa- 
tioner Preben Sørensen 
Selskabet til fremme af levende kultur i skolen Randi Arnth Jørgensen 
Specialarbejderforbundet SID Verner Klemmesen 
Tobaksindustrien  Peter Th. Madsen 
 
Nedennævnte samarbejdende medlemmers repræsentanter indstilles af landsstyrelsen til 
nyvalg:  
 
DGI Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Else Byskou Jørgensen 
Kommunernes Landsforening  Grethe Olsen 
Netop    Elinor Harder 
       
 
k.) Valg af landsformand for det følgende år. 
Vedtægterne har fastsat 1. juni som tidsfrist for kandidatopstilling.  
 
Den nuværende landsformand Frode Sørensen har accepteret genvalg.  Der er ikke ved 
tidsfristens udløb modtaget yderligere forslag. 
 
Landsstyrelsen indstiller Frode Sørensen til genvalg. 

  
l.) Valg af landsstyrelsesmedlemmer for de to følgende år. 
I henhold til § 7. stk. 7. punkt 11) er følgende landsstyrelsesmedlemmer på valg: 

  
 Karen Klint 
 Kristian Pihl Lorentzen 
 Tulle Olsen  
 Ole Stavad 
 Preben Sørensen 
 Else Theill Sørensen 
 Kristen Touborg 
 

Følgende har meddelt, at de ikke modtager genvalg: 
 
 Preben Sørensen 

 
m.) Valg af to kritiske revisorer, hvoraf en skal være lokalafdelingsrepræsentant. 
Landsstyrelsen genindstiller Mette Kofoed Bjørnsen og Roar Hymøller, Vejle. 

 
n.) Fastsættelse af næste års mødested og tid. 
Landsstyrelsen indstiller, at næste års repræsentantskabsmøde afholdes lørdag den 6. 
oktober 2007 i Toftlund. 
 
o.) Eventuelt. 

 
 

5. Hæderspris. 
Følgende kandidater var bragt i forslag: 
Forfatteren Einar Mar Gudmonsson, Lederen af Nordisk Informationskontor i Flensborg 
Anette Jensen, skuespilleren Ghita Nørby og professor Jørgen Lund. 
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Landsstyrelsen besluttede at tildele hædersprisen til Anette Jensen. 
 
 
6. Økonomi. 
Peter Jon Larsen: Bemærkede, at tidspunktet for indbetaling af større beløb, som f.eks. 
statstilskuddet, har betydning for likviditeten. Ingen øvrige bemærkninger til den aktuelle 
økonomi. 
 
   
7. FNF. 
Peter Jon Larsen: Foreningen NORDEN i Norge afholder i år en venskabsbykonference, og 
det er også Norge, der står for at afholde styreseminaret. Vi har endnu ikke modtaget detaljer 
om arrangementerne. Foreningen NORDEN i Danmark er ansvarlig for på vegne af FNF, at 
udarbejde en venskabsbyfolder. 
 
8. Eventuelt. 
Susanne Prip Madsen: Overbragte hilsen fra FNU, som ønsker sig flere medlemmer – gerne 
ældre. FNU ønsker et tættere samarbejde med Foreningens lokalafdelinger. 
 
Axel Schade: Lokalafdelingerne kan ved formanden tegne sig som medlem af FNU. 
 
Frants Hagen Hagensen: Fortalte, at lokalbestyrelsen på Frederiksberg har fået en yngre 
bestyrelse med bl.a. en  tidligere FNU landsformand som medlem. Omtalte endvidere Sankt 
Hans-arrangement i Frederiksberg Have. 
 
 
Næste landsstyrelsesmøde: Mødet er det konstituerende landsstyrelsesmøde og  

afholdes i umiddelbar forlængelse af repræsentantskabsmødet den 7. oktober. 

 

 
 
 
 


