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Tilstede: Jørgen Andresen, Aage Augustinus, Line Barfod, Hanne Ekstrand, Elisabeth 

Espedal, Birte Fangel, Grethe Hald, Bent Jensen, Mogens Jensen (landsformand), Jakob 

Lund, Dorit Myltoft, Susanne Prip Madsen, Marion Pedersen og Merete Riber.  

Fra landskontoret: Maj-Britt Skovbro Hansen, Esben Ørberg og Peter Jon Larsen.  

Referat: Peter Jon Larsen. 

 

Mogens Jensen bød velkommen til landsstyrelsen og bød derefter velkommen til foreningens 

kommunikationskonsulent Esben Ørberg, som ville komme med et oplæg til dagens temadrøftelse. 

TEMA: Foreningen NORDENs fremtidige kommunikationsstrategi 

 

Esben Ørberg indledte med, at hans udgangspunkt for kommunikationen var et kærligt men kritisk 

brik på Foreningen NORDEN. Vi er sat i verden for at fremme det nordiske og foreningens virke. 

Medlemstilfredshed er vigtig, og vi gør meget for at fastholde, mindre for at iværksætte nye store 

hvervekampagner. Mht. fastholdelsen byder foreningen på det, der laves lokalt og Norden Nu.  

Han har skabt et ”nyt” blad med nyt udseende og indhold, og der vil fortsat ske en udvikling på det 

område. Så er vi på Facebook og twitter, og har også en gruppe følgere (pt. ca. 1200 på Facebook, 

hvilket dog er en fordobling på et halvt år). Det med at komme i de andre medier er sværere.  

I forbindelse med samarbejdet med de andre NORDEN-foreninger, er der endelig blevet afholdt et 

møde og kommet et samarbejde i stand. Her er redaktørerne blevet enige om at dele egne artikler 

(til fri afbenyttelse i de andres blade), at forsøge at lave aftale med eksterne skribenter om også at 

stille materialet til rådighed i de andre lande, end der hvor artiklen er rekvireret. Der vil også 

komme et fælles tema om højre populisme med udgangspunkt i et interview med Joakim Lindroth. 

Redaktørerne var også enige om visuelt at tilnærme sig hinanden med 2019 (100 års jubilæet), som 

sigtemålet. Ligeledes var man enige om at forsøge at opbygge et web-tidsskrift med de bedste 

artikler fra de nationale blade, lige som man ville holde kontakt og mødes en gang om året. 

Strategien for Norden Nu er, at den skal indeholde: Handling, Holdning og Viden. 

Handling i form af artikler om aktiviteter i lokalafdelingerne og nordiske noter 

Holdning, hvor kravene er, at de er aktuelle, vedkommende og gerne med sensation og/eller 

konflikt. Det er hvad der skal til, hvis ”stoffet skal sælges”.  

Tiden taler for mere opmærksomhed om det nordiske i disse år. 



Marion Pedersen glædede sig over, at der nu var kommet et samarbejde mellem de nordiske 

redaktører, som vi fra dansk side havde råbt på i årevis. 

Mogens Jensen mente af norsk NORDENs blad var et godt mål for såvel layout som indhold. Men 

vi skulle arbejde kraftigt med synligheden. Det er vigtig, at medlemmer lokalt kan se, at vi er på 

banen for deres interesser, lige som vi skal markere, at vi er der i det politiske billede.  

Line Barfod mente, at de lokale medier er vigtige, og de sociale medier. Vi skal tænke mere over, 

hvilken profil vi skal have. Uenighedsfællesskabet, hvor vi mener mange ting, men hvor vi også 

viser, at vi kan skabe løsninger sammen, selv om vi er uenige. 

Jørgen Andresen mente det var et problem, at pressen kun tager stoffet, hvis det bygger på 

sensationer, skandaler eller ulykker. Vi bør lave kampagner for at få nye medlemmer. Et 

fællesnordisk web-magasin er godt, og der kan også være nyheder, der kommer mellem 

bladudgivelserne. 

Elisabeth Espedal var enig i, at det var vigtigt med en god lokal presse. Det havde de i 

Nordsjælland, hvor Frederiksborg Amtsavis også var medlem af Foreningen NIORDE. Det var 

vigtigt med en tæt kontakt til den lokale presse. 

Bent Jensen mente de var godt med kampagner, men desværre gav de ikke altid medlemmer. 

Måske melder de sig ind i forbindelsen med kampagnen, men så betaler de ikke kontingentet året 

efter. De havde erfaring med dette i forbindelse med en satsning for nogle år siden. 

Susanne Prip Madsen glædede sig også over, at der nu var kommet gang i samarbejdet mellem de 

nordiske redaktører. Godt at vi vil se på fremtiden i forbindelse med jubilæet. Vi skal også vise 

vores mange samarbejdende medlemmer.  

Dorit Myltoft mente også, at de sociale medier var vigtige kommunikationsplatforme, og de fleste 

fynske afdelinger havde nu fået oprettet en facebook-profil.  

Marion Pedersen fortalte, at de også havde god lokal dækning i Tårnby – ikke mindst fordi 

formanden var redaktør på det lokale blad. Vi skal have kampagner for at få flere medlemmer op til 

jubilæumsåret. Hun nævnte, at DR har jubilæum (dog kun 50) samme år, og at Folkemødet var et 

godt sted til at hverve nye medlemmer. 

Aage Augustinus mente, det var vigtigt, at det folkelige ikke forsvinder i institutionaliseringen. Vi 

skal ud over rampen! Men vi må også erkende, at vores medlemmer er de, der godt kan lide de 

norske fjelde, alligevel skal vi tage fat i de nordiske budskaber og at Norden er vigtig i dag. Det 

nordiske er folkeligt forankret, men hvad er det forankret i? 

Birte Fangel meldte, at også lokalafdelingerne i Sønderjylland er kommet på facebook, men vi skal 

stadig udvikle det. Gode ideer og hvordan bruger vi de sociale medier bedre. De lokale medier tager 

også gerne stoffet, hvis vi leverer det i den form, de bare kan tage ind i avisen. 

Grethe Hald understregede vigtigheden af, at når vi sender noget ud til de lokale medier er det 

vigtigt, at det afspejler entusiasme og begejstring og det skal være fyldt med sjæl.     

Mogens Jensen understregede, at vores udgangspunkt er, at vi er en folkelig funderet forening, vi 

er tværpolitiske og vores adkomst til meninger ligger udelukkende på det nordiske område. Vi skal 

gerne bedre understøtte den lokale kommunikation, og hvis der er et ønske om det, så holder vi 



gerne et kursus om, hvordan dette kan gøres. På det nationale plan skal Foreningen NORDEN være 

Danmarks stærkeste nordiske stemme. Og så skal vi bruge de sociale medier mere effektivt og 

kontinuerligt – f.eks. skal sådan et landsstyrelsesmøde også på facebook. Med det nordiske 

bladsamarbejde arbejder vi efter den norske model. 

   

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra 27. februar 2016 

Referatet blev godkendt. 

 

3. Status på Handleplanen 

Peter Jon Larsen henviste til Handleplanen, og de ting, der var i planen var gennemført eller i en 

gennemførelsesfase. 

Jørgen Andresen ville gerne have medtaget oprettelsen af en facebookside forbeholdt tillidsfolk, 

hvor bestyrelsesmedlemmer kunne inspirere hinanden inden for alle dele af det praktiske lokale 

arbejde. 

Line Barfod mente, at jubilæet 2019 nu burde komme ind i Handleplanen. Også 

medlemshvervning kunne komme ind. Og så foreslog hun, at vi arbejdede med, at vi i 2019 rejste 

rundt til hinandens folkemøder i Norden. 

Birte Fangel henviste til, at vi på seneste landsstyrelsesmøde havde besluttet at tage jubilæumsåret, 

civilsamfundskonferencen og Nordjobb med i Handleplanen. 

Mogens Jensen konkluderede, at vi fik et nyt oplæg til handleplan, der indeholdt de her nævnte 

punkter samt kommunikation.  

  

4. Meddelelser 

a.) forretningsudvalget 

Marion Pedersen fortalte, at hun havde deltaget i et idemøde i Dansk Forfatterforening, hvor 

foreningen ønskede et tættere samarbejde i Øresundregionen, men med en vision om også at blive 

nordiske. 

 

b.) udvalgene 

Der var ikke noget at rapportere –ud over det, der kommer i forbindelse med konstitueringerne. 

 

c.) landsformand 

Mogens Jensen fortalte om de møder, der nu var i gang mellem landsformanden og 

generalsekretæren og de nordiske ordførere for alle folketingets partier. Møderne promovere 

foreningens budskaber og forsøger at få rede på de enkelte partiers repræsentationer i foreningen. 

Han ville fortsætte med en møderække med fagbevægelsen. Så havde han haft en god snak med 



direktøren for A. P. Møllers almene fond, som også havde Norden som fokuspunkt. De havde vist 

interesse for skoleaktiviteter og udveksling. 

Line Barfod nævnte også mulige møder med Dansk Erhverv og Selveje Danmark, som var 

fællesskabet for de socialøkonomiske virksomheder. 

Mogens Jensen fortalte, at der også på grundlag af erhvervskonferencen sidste år var et fast 

erhvervsnetværk i tankerne. 

 

d.) generalsekretær 

Peter Jon Larsen henviste til opfølgningen fra repræsentantskabsmødet. 

 

5. Økonomi 

Peter Jon Larsen henviste til gennemgangen på repræsentantskabsmødet, og der var (heldigvis ) 

ikke sket dramatiske ændringer på de 14 dage. 

6. Konstitueringer 

Forretningsudvalget 

Jørgen Andresen mente, at det var vigtigt at se på venskabssamarbejdet og hvordan samarbejder 

foreningerne med deres nordiske venner. 

Peter Jon Larsen forslog, at dette emne kom med i den åbne tillidsmands facebookgruppe, som vi 

nu søger at få etableret. Så kan man udveksle erfaringer der igennem. 

Mogens Jensen foreslog, at vi tog det som tema på et landsstyrelsesmøde eller på 

Tillidsmandsdagen i november. 

Line Barfod forslog så, at der blev udpeget et par stykker til at forberede dette. 

Grethe Hald fortalte at Viborg var på vej til venskabsbystævne i Lund, men det var også vigtigt at 

man så på forventningerne med udgangspunkt i fakta. 

Aage Augustinus understregede, at det personlige møde er vigtigt. 

Mogens Jensen konkluderede, at emnet blev taget op, og foreslog at Jørgen Andresen og Lisa 

Juhler (spørges) forbereder en drøftelse.  

Herefter godkendte landsstyrelsen Forretningsordenen for Forretningsudvalget: 

Foreningen NORDENs forretningsudvalg (forretningsorden) 

1.      Forretningsudvalget varetager assisteret af Landskontoret de daglige forretninger med ansvar 

over for Landsstyrelsen. 

2.      Formanden leder møderne. I tilfælde hvor formanden har forfald, bliver mødet ledet af 

næstformanden. 

3.      Der afholdes møde i forretningsudvalget mindst fire gange årligt samt når landsformanden 

eller mindst to medlemmer af forretningsudvalget ønsker det. 



4.      Dagsorden med tilhørende bilag samt eventuelle indstillinger udsendes mindst otte dage før 

afholdelsen af forretningsudvalgsmødet. 

5.      Dagsordenen skal hver gang indeholde punkter som løbende sager, FNF og økonomi. Til 

økonomipunktet vedlægges kvartalsvise budgetopfølgninger med oplysning om foreningens 

likviditet. Forretningsudvalget er ansvarligt for udarbejdelse af regnskab og budgetter. 

Forretningsudvalget følger foreningens økonomi herunder at projekter gennemføres i henhold til de 

indgåede aftaler. 

6.      Generalsekretæren er sekretær for forretningsudvalget. 

7.      Det tilstræbes at beslutningsreferatet indenfor 14 dage lægges på foreningens hjemmeside. 

Forretningsudvalget får referatet til gennemsyn en uge, hvorefter det - i fald der ikke er 

kommentarer - lægges på foreningens hjemmeside. 

8.      Ved eventuel stemmelighed ved afstemninger i forretningsudvalget er mødelederens stemme 

udslagsgivende. Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når et flertal af forretningsudvalgets 

medlemmer er til stede, når beslutningerne træffes. 

9.      Forretningsudvalget kan indstille til landsstyrelsen at nedsætte arbejdsudvalg og indkalde 

særligt sagkyndige personer i forbindelse med bestemte sager på dagsordenen. Særligt sagkyndige 

kan kun deltage i behandlingen af de(t) relevante punkt(er) på dagsordenen. 

10.  I forbindelse med deltagelse i Forretningsudvalgsmøder dækkes transportomkostninger. I 

udgangspunktet dækkes transportomkostninger med op til 2. klasse tog samt pladsbillet. Hvis helt 

særlige forhold taler for det, kan der efter forudgående individuel vurdering, dækkes 

transportudgifter til anden transportform. Ved kørsel i egen bil dog kun hvad der svarer til statens 

laveste takst. Hvis et møde aflyses, så rabatterede billetter ikke kan refunderes, refunderer 

landsforeningen indkøbte billetter. 

Herefter gik landsstyrelsen over til valg af næstformand. Georg Møller havde meddelt, at han ikke 

fortsatte, så der skulle vælges nu næstformand. Ifølge vedtægterne vælges næstformanden blandt de 

kredsvalgte landsstyrelsesmedlemmer (vedtægternes § 12, stk. 1). 

Marion Pedersen og Aage Augustinus var opstillet og Marion Pedersen blev valgt til ny 

næstformand. 

Herefter gik landsstyrelsen over til valg til forretningsudvalget, hvor Georg Møller og Bente Dahl 

ikke genopstillede. 

Jørgen Andresen, Aage Augustinus, Birte Fangel, Bent Jensen, Susanne Prip Madsen og 

Merete Riber stillede op til de fem pladser. Efter afstemning blev følgende valgt: Aage 

Augustinus, Birte Fangel, Bent Jensen, Susanne Prip Madsen og Merete Riber (alfabetisk 

rækkefølge). 

Herefter besluttede landsstyrelsen at nedlægge Idepolitisk Udvalg og erstatte udvalget med et 

Jubilæumsudvalg med følgende kommissorie: 

Der nedsættes et jubilæumsudvalg – men med fokus på det idepolitiske.  

Foreningen NORDEN bliver 100 år i 2019. Foreningen NORDEN blev startet i Danmark, Sverige 

og Norge 5 måneder efter afslutningen af 1. verdenskrig, som en fredsbevægelse. Foreningerne 



NORDEN blev to gange indstillet til Nobels Fredspris, for foreningernes arbejde for at skabe 

internationale relationer, der kunne modvirke krig og ufred.  

Vi foreslår, at vi med udgangspunkt i jubilæet markere os, som en forening, der har rødder i 

fortiden, men også bud på nutiden og fremtiden. Et udvalg, der suppleret med gode folk udefra, kan 

igangsætte en idepolitisk og fremadrettet debat, hvor vi ønsker at inddrage alle foreningens led. 

Enkeltmedlemmer, lokalafdelinger og kredse skal være med til at give deres bud på fremtiden. Så 

vil vi samle alle de gode ideer, og på 100-året fremlægge et omfattende og visionært program om 

fremtidens nordiske arbejde. Grundforudsætningen er allerede klar: det skal fortsat bygge på 

folkelighed. Et samarbejde, der er rodfæstet. Et samarbejde med bred folkelig appel. Men ud fra den 

forudsætning, kan alt komme i spil.  

Vi skal markere 100-års jubilæet kulturelt og idepolitisk. Vi skal have en fest og invitere gode 

venner af foreningen med til festen. Vi skal vise, at NORDEN er for alle. Kendte og ukendte, unge 

og gamle.  

Tidshorisont: Udvalget nedsættes på det konstituerende landsstyrelsesmøde den 11. juni 2016. 

Udvalget skal arbejde frem til og med 2019 og skal på repræsentantskabsmødet maj 2017 

fremlægge en overordnet plan for forberedelsen, inddragelsen og gennemførelsen af 

jubilæumsaktiviteterne.  

Medlemmer: der foreslås en fast intern kerne af personer til udvalget, som så løbende kan trække 

på eksterne folk, såsom Fritz Schur, Christian Have, Lars Hovbakke Sørensen, Christel 

Schaldemose, Stine Bosse og andre. 

Landsstyrelsen besluttede, at udvalget kommer til at bestå af: 

Mogens Jensen (formand), Marion Pedersen, Line Barfod, Svend Tychsen og Sara Johanne 

Corneliussen (FNU). 

Elisabeth Espedal gjorde opmærksom på, at Alexander Foss var blandt de toneangivne i 

forbindelse med oprettelsen af Foreningen NORDEN den 15. april 1919, så hun anbefalede, at man 

fra udvalgets side også tog kontakt til barnebarnet Peter Foss, der nu er direktør for Foss Electric. 

Herefter foreslog Mogens Jensen, at Kommunikationsudvalget blev nedlagt, hvilket 

Landsstyrelsen besluttede.  

Herefter gik landsstyrelsen over til Uddannelsesudvalget, hvor 

Merete Riber fortalte, at udvalget havde haft en drøftelse af kommissoriet på sit møde den 9. 

februar 2016 og vil forslå landsstyrelsen, at det fra 2016 kom til at lyde således: 

Foreningen NORDENs Uddannelsesudvalgs opgave er at sikre og udbygge kontakten til 

nuværende og fremtidige skole- og biblioteksmedlemmer. Udvalget skal sikre, at lokalafdelingerne 

i højere grad involveres i Den Nordiske Biblioteksuge. Udvalget foretager en lovovervågning som 

sikrer, at Foreningen NORDEN kan afgive høringssvar, når der fremsættes lovforslag, som har 

betydning for de nordiske elementer i dansk lovgivning inden for skole- og biblioteksområdet. 

Udvalget skal undersøge samarbejdsmulighederne med lærerseminarierne og projekt Sprogpiloter 

med henblik på at kunne understøtte hinanden i at nordiske tekster og det nordisk sprog bliver et 

naturligt element i undervisningen. Udvalget skal følge udviklingen i nordiske lærerudvekslinger og 

venskabsskoleklasser og komme med forslag til hvordan området kan udbygges.  



 

Foreningen modtager et beløb fra Undervisningsministeriet og har fået i opdrag at iværksætte de 

forpligtelser Undervisningsministeriet har påtaget sig i forbindelse med indgåelsen af de nordiske 

aftaler på undervisningsområdet samt de nordiske forpligtelser, der lå og fortsat ligger i 

Folkeskoleloven. Arbejdet har to primære formål: dels at sikre en høj grad af udveksling af 

skoleklasser mellem Danmark og de andre nordiske lande for derigennem at forbedre de danske 

elevers kendskab til de skandinaviske sprog og nordiske forhold, dels at give lærere vejledning i 

nutidige pædagogiske muligheder ved undervisningen i skandinaviske sprog og nordiske forhold. 

Af Helsingforsaftalen fremgår regeringsaftalerne på det nordiske kulturområde. Aftalerne om 

undervisningsområdet fremgår under Kulturelt Samarbejde Artikel 8: ”Undervisningen och 

utbildningen skall i skolorna i de nordiska länderna i lämplig omfattning innefatta undervisning om 

språk, kultur och allmänna samhällsförhållanden i de övriga nordiska länderna, inbegripet Färöarna, 

Grönland och Åland. ” I overensstemmelse hermed står der i bestemmelserne om undervisningen i 

folkeskolen under formålet med faget Dansk: ”at undervisningen skal give eleverne adgang til det 

nordiske sprog- og kulturfællesskab” Blandt kundskabs- og færdighedsområderne nævnes: ”at 

undervisningen skal give eleverne mulighed for at udvikle færdighed i at lytte til og læse norsk og 

svensk med forståelse”. Foreningen NORDEN bistår med at udfylde disse rammer.  

Uddannelsesudvalg, der ud over skoleopgaven også har opgaven med den nordiske biblioteksuge, 

de sprogopgaver, der tidligere lå i Sprogudvalget, samt det kulturelle samarbejde.  

Udvalget sammensættes med en person fra forretningsudvalget, en eller flere lærere, en eller flere 

bibliotekarer samt Foreningen NORDENs repræsentant i Dansk Sprognævn. Udvalget betjenes af 

landskontorets skolemedarbejder.  (Revideret 2016).  

Landsstyrelsen tilsluttede sig dette. 

Landsstyrelsen besluttede genvalg af udvalgets medlemmer: Merete Riber (formand), Lisbeth 

Bjørn Hansen, Bodil Porsbjerg og Bo Knudsen. 

Marion Pedersen bliver tilknyttet udvalget, da hun sidder i Dansk Sprognævn, som Foreningen 

NORDENs repræsentant.  

Andre konstitueringer: 

I Kulturfonden for Danmark og Finland er Foreningen NORDEN repræsenteret ved Birte 

Fangel, da hun som suppleant er indtrådt i stedet for Erik Rasmussen, der har trukket sig, hvilket 

Landsstyrelsen tog til efterretning. 

Landsstyrelsen valgte herefter Bent Jensen til ny suppleant.  

I Fondet for dansk-svensk Samarbejde er Foreningen NORDEN repræsenteret ved Georg 

Møller. Landsstyrelsen valgte Jakob Lund til fondet med Hanne Ekstrand, som suppleant.  

I Fondet for dansk-islandsk Samarbejde er Foreningen NORDEN repræsenteret ved Georg 

Møller. Landsstyrelsen valgte Aage Augustinus til fondet med Susanne Prip Madsen, som 

suppleant. 

Femte Maj-Fonden. Denne fond, hjemmehørende i Göteborg, uddeler stipendier hvert andet år til 

unge danske, som under kortere ophold i Sverige ønsker at studere svensk kultur samt svensk 

samfunds- og næringsliv. I fondsstyrelsen er Foreningen NORDEN repræsenteret ved 

generalsekretær Peter Jon Larsen med Merete Riber som suppleant. Landsstyrelsen genvalgte 

disse. 



I Baltic Sea NGO Network Denmark sidder Susanne Prip Madsen med for Foreningen 

NORDEN, idet landsstyrelsen har bedt Foreningen NORDEN/København om at repræsentere 

foreningen i denne sammenhæng. Landsstyrelsen vedtog at fortsætte med denne ordning. 

FNU. Her sidder Susanne Prip Madsen, som foreningens observatør. Landsstyrelsen genvalgte 

hende. 

7. FNF 

Peter Jon Larsen fortalte fra seneste møde i det administrative kollegie, at tingene går vores vej, 

og vi er godt på vej til at få opfyldt de ønsker, som landsstyrelsen havde vedtaget i forbindelse med 

politikpapiret om FNF. Dette var ikke mindst på grund af, at FNF nu havde fået en ny administrativ 

leder, der havde samme perspektiv på sagen, som vi havde. 

Mogens Jensen fortalte om arbejdet i præsidiet i FNF, som han var formand for i 2016. Det gik 

også godt, og formændene arbejdede pt. på en fælles artikel om Arktis. 

8. Repræsentantskabsmøde 28. maj 2016 i Herning, evaluering 

Marion Pedersen mente, det havde været et rigtigt godt møde. Maria Rørbye Rønn var rigtig 

god, og deltagerne havde været medlevende. 

Elisabeth Espedal mente, der havde være mange tomme pladser pga. at folk ikke var mødet op. 

Hun mente, at man burde give dem en bod på 200 kr. 

Efter en drøftelse af dette, foreslog Mogens Jensen, at når vi næste gang så på vedtægterne, kunne 

vi overveje at indføje en sætning vedrørende tilmelding til repræsentantskabsmødet. 

Mogens Jensen meddelte i øvrigt, at vi arbejdede på at få den nordiske minister Peter Christensen 

og Undervisningsministeren Ellen Trane Nørbye til at deltage i et af de kommende 

landsstyrelsesmøder, tillidsmandsmødet eller repræsentantskabsmødet 2017. 

 

9. Eventuelt – herunder fastsættelse af kommende møde(r) 

Næste møde blev fastsat til 

LØRDAG DEN 8. OKTOBER 2016 KL. 11.00 – 16.00 I ODENSE. 

Landsstyrelsen bad om, at der blev lavet et forslag til en møderække.  

PJL/pjl 14.06.16 


