
Foreningen NORDEN 

 

REFERAF AF LANDSSTYRELSESMØDE 

LØRDAG DEN 13. NOVEMBER 2010 KL. 11.00 - 16.00 

på Comfort Hotel Xpress, Copenhagen, Oslo Plads 5, 2100 København (tidl. Østerport Hotel). 

 

Tilstede:  

Line Barfod, Bente Dahl, Hanne Ekstrand, Beth Espedal, Jørgen Glenthøj, Henrik 

Hagemann, Frants Hagen Hagensen, Ingelise Holm, Bent Jensen, Karen Klint, Marianne 

Højland Larsen, Georg Møller, Arne Nielsen, Marion Pedersen, Merete Riber, Axel Schade, 

Andreas Stampe, Flemming Thøgersen og Svend Tychsen. 

Fra landskontoret:  

Maj-Britt Skovbro Hansen, Peter Jon Larsen og Klaus Elmo Petersen.  

Referat:  

Peter Jon Larsen/Klaus Elmo Petersen. 

 

Dagsorden: 

1. Fastsættelse af dagsorden. 

 

Den udsendte dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. 

 

      2. Godkendelse af referat fra mødet 9. juni 2010. 

 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

3.  TEMA: Nordisk Råds session. 

Oplæg ved Bente Dahl, MF og medlem af Nordisk Råds danske delegation. 

 

Arne Nielsen: Præsenterede kort temaet og fortalte at sessionen i Reykjavik var den mest 

spændende han hidtil havde deltaget i - bl.a. på grund af den indflydelse Gunnar Wetterbergs bog 

om Forbundsstaten NORDEN havde på debatterne.  

 

Bente Dahl: Indledte med at fortælle at Ungdommens Nordiske Råd (UNR), som foregik 

weekenden før sessionen, havde været meget fokuseret på den stigende ungdomsarbejdsløshed i 

Norden. Danmark er det land, der klarer sig relativt bedst, når det drejer sig om 



ungdomsarbejdsløshed, og UNR stillede spørgsmålet: Hvordan kan de øvrige nordiske lande lære af 

erfaringerne fra Danmark? 

Hun fortsatte med at fortælle, at Gunnar Wetterbergs tanker om en nordisk union var et meget 

centralt emne på sessionen. Det blev besluttet - på sessionen - at opfordre til at igangsætte et 

forstudie, der fokuserer på mulighederne for et tættere samarbejde. En opfordring som også 

Foreningerne Norden er kommet med.  

Den danske "udvisningssag" - eller rettere sagen om hjemsendelserne havde også fyldt meget på 

sessionen, og NR vedtog at opfordre Danmark til at stoppe hjemsendelserne af nordiske 

statsborgere. Andre centrale emner var: Nordisk opfølgning af COP-15 mødet, nordisk el-marked, 

opfølgning af Stoltenberg-rapporten, nordisk tv-kanal (en fælles kulturkanal) og ligestillings-

politikken. Nordisk Råd har fået Henrik Dam Kristensen som præsident, og Marion Pedersen 

som vicepræsident. Danmark har præsidentposten i 2011. 

 

Line Barfod: Var enig i, at det havde været en rigtig god session og hun roste debatten med stats- 

og udenrigsministrene. Det blev sikret, at Nordjobb ikke beskæres økonomisk i 2011. Det er vigtigt, 

at ligestillingen ikke glemmes i det nordiske. Opfordrede Foreningen NORDEN til fortsat at være 

synlig og aktiv i debatten om Nordens fremtid. 

  

Marion Pedersen: Var glad for at Nordjobb-pengene var blevet sikret ved Karen Ellemanns 

mellemkomst og bemærkede, at der mod sædvane ikke havde været den store debat om budgettet, 

da NMR havde taget hensyn til stort set alle ønsker. Bemærkede i forbindelse med hjemsendelserne, 

at Danmark er i en særlig situation på grund af dels Christiania og dels mange nordiske studerende. 

Hjemsendelserne vil fortsat blive drøftet, og der findes forhåbentlig en tilfredsstillende løsning. 

 

Henrik Hagemann: Spurgte om man kunne forestille sig at man "løste" sagen ved at kommunerne 

stoppede udbetalingerne til de berørte personer, men at de fik lov til blive i Danmark? 

 

Jørgen Glenthøj: Dette bør tages op med Kommunernes Landsforening, men det er vigtigt at 

kommunerne kan beholde et vist spillerum i disse sager. 

 

Arne Nielsen: Konkluderede på hjemsendelses-sagen, at Foreningen NORDEN fortsat vil følge 

sagen, hvilket også er naturligt set på baggrund af beslutningerne fra sessionen i Reykjavik. 

 

Bente Dahl: Fortsatte sin orientering med at berette om det nordiske kultursamarbejde. I den 

forbindelse er det meget vigtigt, at der skabes større synlighed omring dette samarbejde, og det 

samme gælder de nordiske kulturfestivaler, der følger Nordisk Råds sessioner. 

 

Georg Møller: Øget nordisk samarbejde er blevet aktualiseret med Wetterbergs tanker. Foreningen 

NORDEN skal være garant for, at den fortsatte debat også skal føres på det folkelige plan, så det 

ikke blot bliver en elitær debat. 

 

Karen Klint: Påpegede også vigtigheden af den folkelige opbakning og pointerede, at der skal 

arbejdes ud fra den positive sammenhængskraft, der allerede eksisterer i Norden. 

 

Arne Nielsen: Takkede for en god debat og sagde, at Foreningen NORDEN fortsat vil følge de 

sager, der har været diskuteret under punktet.  

 

 



4.   FNF. 

 

Arne Nielsen: Orienterede om FNF's præsidiemøde i Reykjavik. Foreningerne Norden har besluttet 

at de vil spille en central rolle i den folkelige forankring af den fortsatte debat om en nordisk 

forbundsstat. Allerede nu er der områder - f.eks. miljø, sikkerhed og økonomi - hvor Norden kan få 

større indflydelse ved et tættere samarbejde. I de enkelte lande er der lokalt begrænset viden om 

FNF's arbejde. Konsekvensen af dette er at der bør en tættere kontakt mellem FNF og det lokale 

arbejde. FNF skal også arbejde tættere sammen med landene og det kan på kort sigt medføre et 

nærmere administrativt samarbejde på områder som IT, medlemsblade og medlemsservice. På 

grund af FNF's pressede økonomi afholdes styreseminaret fremover kun hvert andet år. 

 

Line Barfod: Det er vigtigt, at Grønland fastholdes i det nordiske samarbejde, og det er godt hvis 

FNF kan medvirke til, at Foreningen Norden i Grønland kan udvikles til en aktiv forening. 

 

Flemming Thøgersen: Foreningen NORDEN bør tænke på at inddrage andre folkeoplysende 

organisationer i debatten om forbundsstaten. 

 

Marion Pedersen: Tænk også på de politiske ungdomsorganisationer. Vi der sidder i Nordisk Råd 

vil arbejde for at vi får flere nordiske debatter i Folketinget. Disse debatter skal være fokuseret på 

enkelte emner i modsætning til nu hvor det blot er en general debat om det nordiske samarbejde. 

 

Arne Nielsen: Rundede dette punkt af med bemærkninger om at Foreningen NORDEN vil unytte 

sine gode kontakter til erhvervslivet, og fortalte at foreningen nu via aktivitetsudvalget vil etablere 

en idébank og derudover vil arbejde konkret med nogle af de fremkomne idéer.      

          5. Økonomi 

Peter Jon Larsen: Orienterede om det udsendte regnskabs- og budgetmateriale.  Der forventes et 

underskud på omkring 30.000 kr. Underskuddet skyldes hovedsageligt den store - og glædelige - 

interesse for tillidsmandsmødet i Vejle.        

          6. Meddelelser. 

              a) Aktivitetsudvalget 

Arne Nielsen: Det vigtigste for udvalget har været forberedelserne af mødet for tillidsfolk i Vejle. 

Udvalget vil følge op på aktiviteter i forbindelse med den fortsatte debat om en nordisk 

forbundsstat. 

               b) Skole- og biblioteksudvalget 

Merete Riber: Den nye skolehjemmeside er blevet åbnet og den vil løbende blive tilført mere 

relevant nordisk stof. Skolehjemmesiden fokuserer på 3 hovedelementer: 1. Ideerne bag 

venskabsklasser og brevveksling. 2. Inspiration til undervisning i nabosprogene svensk og norsk. 3. 

Et gennemarbejdet undervisningsforløb inden for miljø og klima. Skolehjemmesiden vil løbende 

blive opdateret med flere forslag til nordiske undervisningsforløb inden for forskellige fag. Der vil 

også løbende blive bragt nordiske nyheder, der er relevante for skoleverdenen. Der er taget kontakt 

til Sprogpiloterne og EMU’en om samarbejde omkring hjemmesiden. Skolefolderen skal opdateres 

og anvendes i det lokale arbejde for at skaffe flere medlemmer. Der arbejdes med indholdet af en 

nordisk skolekonference, der skal afholdes i 2012. Skolehjemmesiden skal udvikle sig til at blive en 



fællesnordisk hjemmeside. Udvalget mangler et nyt medlem da Peter Schmidt er udtrådt af 

udvalget. 

Henrik Hagemann: Foreslog at det nye medlem af udvalget bør være en seminarielærer. 

                 c) Informationsudvalget 

Georg Møller: Håbede at man var tilfreds med den redaktionelle fornyelse af Norden Nu. Udvalget 

arbejder på en udvikling og opdatering af hjemmesiden. Der udsendes en pressemeddelelse efter 

dagens landsstyrelsesmøde. Der skal fortælles om hvad der netop nu er fokus på i foreningen. 

Line Barfod: Foreslog at Foreningen NORDEN i samarbejde med Nordisk Råd udskriver en 

prisopgave blande kommunikationsstuderende for at få belyst hvordan man kan udnytte Facebook 

og andre sociale medier i det nordiske. 

                d) Sprogudvalget 

Henrik Hagemann: Sprogpiloterne har været en positiv oplevelse. Da de har slået godt igennem. 

Da Nordisk Ministerråd er for svage på sprogområdet skal der tages flere nationale initiativer.  

                 e) 2011 arbejdsgruppen 

 

Svend Tychsen: Arbejdsgruppen er nedsat af repræsentantskabet i forbindelse med frivillighedsåret 

i 2011. Der arbejdes dels med et projekt i Odenses venskabsbykæde, med henblik på en 

sammenligning af frivillighedskulturen i de nordiske lande, dels med afholdelse af debatmøder i 

samarbejde med FN-Forbundet og Kulturelle Samråd i Danmark. Der stiles mod afholdelse af 

mindst et møde i hver region. Der er søgt midler flere steder.  

Landsstyrelsen tilsluttede sig det udsendte oplæg om lokale initiativer i Frivillighedsåret 2011.   

 

                f) Landsformand    

Arne Nielsen: Mindede om at kredsene med udgangspunkt i de nye vedtægter skal drøfte hvordan 

opgaverne skal fordeles mellem kredse og lokalafdelinger. Dette besluttes lokalt. 

                g) Generalsekretær 

Peter Jon Larsen: Omtalte status for projektet NETVÆRK-NORDEN. Foreningen NORDEN har 

desværre ikke haft mulighed for at skaffe de nødvendige supplerende penge til projektet. De øvrige 

partnere forsøger at fortsætte med at søge finansiering og Foreningen NORDEN vil fortsætte som 

partner hvis det lykkes at fortsætte med projektet.  

            7. Nye kommissorier for landsstyrelse og forretningsudvalg. 

Landsstyrelsen godkendte uden bemærkninger de udsendte forslag. 

            8. Eventuelt - herunder fastsættelse af kommende møde. 

Frants Hagen Hagensen: Omtalte et nordisk møde, der har været afholdt for de kommunale 

beredskaber. Mødet har baggrund i Stoltenberg-rapporten. 

Henrik Hagemann: Omtalte den nordiske klassikerdag, der afholdes på Schæfergården i 2011.  

Foreningen NORDEN er sammen med de Litterære Selskaber arrangør af klassikerdagen. 



Peter Jon Larsen: Omtalte ”folkeafstemningen” om den nordiske forbundsstat på foreningens 

hjemmeside. 

Næste landsstyrelsesmøde afholdes lørdag den 2. april 2011. 

 

 

             KEP/pjl 22.11.2010. 

 

 

                  

   

                

             

 

 

 

 


