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REFERATAF LANDSSTYRELSESMØDE 
Imperial Hotel, København  

LØRDAG DEN 16. MARTS 2019 KL. 11.00 – 15.00 

Tilstede: Mogens Jensen (landsformand), Marion Pedersen (næstformand), Jørgen Andresen, 
Bente Dahl, Elisabeth Espedal, Birte Fangel,Nadeem Farooq, Frants Hagen Hagensen, Grethe 
Hald, Grethe Østergaard Hansen, Bent Jensen, Karin Arveschoug Jensen, Lisa Juhler, Turid 
Leirvoll, Jakob Lund, Susanne Prip Madsen, Rita Mikkelsen, Merete Riber ogFlemming 
Thøgersen.  
Fra landskontoret: Peter Jon Larsen og Kirsten Kruse. 

Referat: Peter Jon Larsen. 

 
Mogens Jensen indledte mødet med at byde velkommen, og en særlig velkomst til Nadeem 
Farooq, som var med for første gang som repræsentant for Det radikale Venstre. 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra 6. oktober 2018 

Referatet blev godkendt. 

3. Meddelelser 

a.) landsformand/næstformand 

 
Mogens Jensen fortalte, at Nordisk Råds danske delegation havde haft møde med 
forsvarsministeren og det nordiske samarbejde rykker også tættere sammen på dette område. 
Ligeledes bør vi se nærmere på et yderligere nordisk samarbejde på beredskabstjenesterne 
søredning og havmiljøberedskabet. I Grønlandsudvalget havde man haft en drøftelse med 
statsministeren om den manglende udenrigspolitiske inddragelse, hvor Grønland er stedmoderligt 
behandlet. Mogens Jensen glædede sig over, at statsministeren involverer sig i den drøftelse. I 
Foreningen NORDEN skal vi skubbe på for at få flere tillidsskabende foranstaltninger og bedre 
inddragelse inden for Rigsfællesskabet. Han havde også sammen med generalsekretæren haft møde 
med den nordiske samarbejdsminister, hvor han havde fulgt op på debatten fra Nordisk Råds 
session om Norden i Skolen og midlerne hertil, hvor ministeren var positiv, lige som vi havde 
drøftet det danske formandskab for Nordisk Ministerråd 2020, herunder mulighederne for at få et 
ekstra statstilskud i 2020 til foreningen mod at foreningen påtager sig opgaver i forbindelse med 
folkeoplysende aktiviteter i forbindelse med formandskabet. Landsformanden fortalte endvidere om 
en særdeles spændende og vel gennemført aktivitet i forbindelse med jubilæet, som Foreningen 
NORDEN havde holdt sammen med den svenske ambassade og Det kongelige Teater med en debat 



om Strindbergs forhold til kønsroller i forbindelse med Det kongelige Teaters opsætning af 
Strindbergs Frøken Julie. 
 
Jakob Lund mente også det var vigtigt med forholdet til Grønland og Færøerne også set i lyset af 
situationerne rundt om i Europa, hvor centralmyndighederne glemmer inddragelsen, hvilket flere 
steder får konflikten til at eskalere. 

Bente Dahl mente også, at foreningen og FNF bør se nærmere på de folkelige forbindelser til de 
baltiske lande, hvor der i dag kun var sporadisk kontakt. 

Susanne Prip Madsen var enig i dette, men nævnte samtidigt, at vi arbejder aktivt med de baltiske 
lande i Baltic Sea NGO Network. 

Mogens Jensen henviste i øvrigt til det seneste nummer af Grænseforeningens blad, som havde 
Norden som tema. Endvidere ville de danske årsmøder i Sydslesvig i år have Norden som tema i 
anledning af foreningens 100-års jubilæum, og både han og generalsekretæren skulle holde 
årsmødetaler i hhv. Slesvig og Tønning.  
 
b.) generalsekretær 

Peter Jon Larsens meddelelser ville fremgå af de forskellige punkter på dagsordenen. 
 
c.) forretningsudvalg og udvalg (jubilæumsudvalg og uddannelsesudvalg) 

Susanne Prip Madsen fortalte om forberedelserne af Folkemødet på Bornholm og om situationen i 
FNU, hvor formanden var stoppet pludseligt, og hvor man nu forberedte landsmøde til afholdelse i 
slutningen af marts. 

Mogens Jensenforeslog, at vi fik en musikalsk optræden, der kunne trække folk til og også 
undersøgte om den kunne komme på hovedscenen, hvis den var kendt nok.  

Merete Riber fortalte om det nyligt afholdte uddannelsesudvalgsmøde, hvor referatet var 
tilgængeligt på nettet. Hun fortalte også, at Bodil Porsbjerg, der havde repræsenteret 
folkeskoleområdet havde ønsket at træde ud af udvalget i forbindelse med konstitueringen i maj, og 
vi ville nu forsøge at finde en yngre lærer, gerne fra Dansklærerforeningen, der kunne træde ind i 
hendes sted. Endvidere kunne hun berette fra et fællesnordisk møde, at Nordisk Litteraturuge 2019 
ville få temaet Fest i Norden og man var i gang med at finde relevant litteratur. 

Grethe Hald mindede også om Kulturmødet på Mors, hvor foreningens deltagelse sidste år havde 
gået rigtigt godt. De ville gentage det igen i år, og håbede på støtte fra landsforeningens 
jubilæumspulje.  

Birte Fangel mindede også om næste års genforeningsjubilæum, hvor kredsen i Sønderjylland nu 
indgår i planlægningsmøderne. 

Elisabeth Espedal fortalte om den nordiske portrætudstilling på Frederiksborg Slot, som også var 
en del af foreningens jubilæum og 

Frants Hagen Hagensen fortalte om Frederiksbergs store markering på Nordens Dag på 
Frederiksberg Rådhus. 



4. Økonomi 
a.) Regnskab 2018 

Peter Jon Larsen gennemgik regnskabet, som i høj grad fulgte det af repræsentantskabet lagte 
budget, og endnu engang var bedre end forventningerne. 

Landsstyrelsen tog redegørelsen til efterretning og indstillede regnskabet til vedtagelse på 
repræsentantskabsmødet. 

5. Jubilæum 2019 

Mogens Jensen henviste til jubilæumshjemmesiden, hvor mange af aktiviteterne nu var sat i 
kalenderen. Og der kom løbende flere til. Der var nu ca. 500 arrangementer, det var godt gået af os 
alle sammen. Der ville også komme en længere mediemæssig optakt til den 15. april i såvel 
landsdækkende medier som i regionale og lokale medier. Han skulle selv i Aftenshowet på DR, og 
der ville også blive en større lancering med små film og konkurrencer på de sociale medier. Og så 
ville jubilæumsmagasinet udkomme primo april og så selve gallashowet i DR. Magasinet havde fået 
et bladhoved ”NORDISKE”, som vi ville overveje at omdøbe Norden NU til i fremtiden. Senere 
ville jubilæet også slå igennem på vores repræsentantskabsmøde, hvor forretningsudvalget foreslår 
at genoptage Foreningen NORDENs Hæderspris i jubilæumsåret og give den til Bent Fabricius 
Bjerre, som vi så vil bede om at underholde ved indledningen af mødet. Senere på året er vi godt i 
gang med at forberede 1.000.000 synger Nordisk.        

6. FNF 

Mogens Jensen informerede fra FNF’s præsidiemøde i Stockholm, som havde været afholdt dagen 
før. Her havde man bl.a. besluttet nye logoer for alle foreningernes projekter, så det tydeligt 
afspejler, at det er foreningernes projekter og med vores kendte logo i centrum. 

7. Repræsentantskabsmøde lørdag den 25. maj 2019 i Rødovre 
- gennemgang af dagsorden og indstillinger 

Mogens Jensen fortalte om åbningen med Bent Fabricius Bjerre, som tidligere nævnt, at vi havde 
fået Einar Már Gudmundsson til at lave en prolog i forbindelse med jubilæet, som vi forsøger at 
få Sofie Gråbøl til at læse op, at hædersprisen traditionen tro vil udgøres af en akvarel af Aka 
Høegh, at der vil blive optræden af Rødovre Musikskoles fine kor og åbning af landsformanden, 
Rødovres borgmester, lokalafdelingens formand lige som Ministeren for nordisk Samarbejde vil 
overbringe en hilsen. 

Peter Jon Larsen henviste til forslag modtaget fra Kaj Aage V. Jespersen, kasserer i Thisted-
afdeling, som var udsendt på forhånd og som lyder: ”svensk tilføjes listen over 2. fremmedsprog på 
de gymnasiale uddannelser. Her er der i forvejen tradition for et stort udbud af mange forskellige 
sprog, så svensk kan indgå i fagrækken uden administrative ændringer. Selvfølgelig vil der være 
startvanskeligheder: hvor skaffes en kvalificeret lærer, hvordan gør man kursisterne interesseret, så 
der bliver nok til, at man kan danne et hold osv. Det er alt sammen ”fase 2”. I første omgang gælder 
det om at få formalia i orden.” 



Landsstyrelsen havde en kort drøftelse og foreslog, at essensen blev indarbejdet i Visionspapiret, 
hvor det sproglige samarbejde bliver udvidet, så det også omfatter ideen bag forslaget, dog således 
at svensk ikke gøres eksklusivt, men forslaget gælder skandinaviske sprog. 

Peter Jon Larsen gennemgik herefter indstillingerne, som fremgår af http://intra.foreningen-
norden.dk/wp-content/uploads/kommenteret-dagsorden-rep.-m%C3%B8de-2019.pdf i form af den 
kommenterede dagsorden. Mht. visionspapiret var der komme et par bemærkninger, og 
landsstyrelsen overlod det til jubilæumsudvalget at færdiggøre forslaget under hensyntagen til de 
faldne bemærkninger. 

8. Eventuelt – herunder kommende møder 

Næste møde er fastsat til 

LØRDAG DEN 5. OKTOBER 2019 KL. 11 – 15 I KØBENHAVN 

Landsstyrelsen besluttede at tage det nordiske forsvarssamarbejde på som tema. 

Nadeem Farooqanbefalede, at foreningen så nærmere på flexicurity-modellen i en digital tidsalder 
og mulighederne for et tættere nordisk samarbejde på dette område. 

Elisabeth Espedal fortalte, atGribskov Gymnasium har fået tilladelse fra Undervisningsministeriet 
til som forsøg at udbyde en Nordatlantisk gymnasieklasse for unge i hele Nordatlanten, hvor de kan 
tage den 3-årige uddannelse til almen studentereksamen (stx) med studieophold i Danmark, 
Færøerne, Island og Grønland. Hun fortalte også, at Nordisk Sommerlejr i år kan fejre sit 50-års 
jubilæum. 
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