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Hagemann, Peter Hjorth, Bent Jensen, Jens K. L. Jørgensen, Karen Klint, Susanne Prip 
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Rasmussen, Merete Riber, Axel Schade, Andreas Stampe, Tage Sørensen, Kristen Touborg og 

Svend Tychsen.  

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

Referat: Peter Jon Larsen. 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra 29. oktober 2011 

Referatet blev godkendt. 

  

3. Meddelelser 

a.) forretningsudvalget 

Arne Nielsen gennemgik arbejdet i forretningsudvalget, hvor referaterne findes på hjemmesiden. 

Susanne Prip Madsen berettede fra Foreningen NORDENs Ungdoms landsmøde, som var forløbet 

godt. FNU havde 20-års fødselsdag, da det nye FNU fik vedtægter i 1992. 

 

b.) aktivitetsudvalget 

Arne Nielsen gennemgik arbejdet. 

Georg Møller spurgte til spørgsmålet om det kommende udvalgsarbejde, som landsstyrelsen havde 

bedt aktivitetsudvalget se på. 

Arne Nielsen svarede, at det lå med i handlingsplanen, men da det var landsstyrelsens udvalg måtte 

det afvente en egentlig afklaring på det første landsstyrelsesmøde efter sommerferien. 



Landsstyrelsen bad de nuværende udvalg om at fortsætte deres arbejde frem til efteråret, bortset fra 

Frivillighedsudvalget (2011-gruppen), hvis kommissorium udløber samtidig med rapporteringen til 

repræsentantskabsmødet. Landsstyrelsen besluttede, at en konstituering og udarbejdelse for 

kommende udvalg måtte ske i forlængelse af efterårsmødet i landsstyrelsen. Landsstyrelsen ville 

således alene konstituere sig med næstformand og forretningsudvalg på det konstituerende møde i 

umiddelbar forlængelse af repræsentantskabsmødet. 

 

c.) skole- og biblioteksudvalget 

Merete Riber gennemgik arbejdet i Skole og Biblioteksudvalget, hvor referaterne også er 

tilgængelige på hjemmesiden. 

Elisabeth Espedal spurgte til Undervisningsministerens udmelding om Ny nordisk Skole. 

Karen Klint foreslog, at foreningen tog et møde med ministeren, evt. sammen med formanden for 

Nordisk Råds danske delegation og samtidig bad om at få en rolle i det dialogforum, som 

ministeren i den anledning har nedsat. 

Henrik Hagemann foreslog, at Norden Nu tog Ny nordisk Skole op som temanummer. 

Landsstyrelsen havde en drøftelse af dette og 

Landsformanden konkluderede, at vi rettede en henvendelse til Undervisningsministeren og tog et 

møde med hende om hvilken rolle Foreningen NORDEN kunne få i denne sammenhæng. 

 

Elisabeth Espedal gjorde endvidere opmærksom på, at Nordisk Sommerlejr i år var flyttet fra 

Hillerød til Island, da der havde været ønske om, at Nordisk Sommerlejr gik på omgang i Norden. 

Dette var dog blot et forsøg. 

   

d.) informationsudvalget 

Georg Møller redegjorde også for udvalgets arbejde. Han appellerede til, at tillidsfolkene brugte 

50-års jubilæet for Helsingforsaftalen den 23. marts i år til at få omtale i de lokale medier og 

understregede samtidig vigtigheden af, at vi alle havde et ansvar for at få positiv nordisk omtale i 

medierne. 

Axel Schade nævnte her de problemer, der var med det nordiske venskabsbysamarbejde, som ellers 

også kunne bruges til en positiv nordisk omtale.  

Landsstyrelsen havde en drøftelse af positive og negative erfaringer med venskabsbysamarbejdet i 

de enkelte kommuner.  

Georg Møllers forslog, at landsstyrelsen tog en bredere men alligevel mere konkret drøftelse af 

venskabsbyarbejdet som tema på et af de kommende møder.   

   

e.) sprogudvalget 

Henrik Hagemann havde ikke registreret egentlige politiske sager på sprogområdet siden sidst. 

Men udvalget ville tage sprogpolitikken op og udarbejde et forslag til udtalelse til 

repræsentantskabsmødet, hvor også Ny nordisk Skole ville indgå. 

 

 



f.) 2011 arbejdsgruppen 

Susanne Prip Madsen berettede om udvalgets arbejde og de møder, der havde været gennemført. 

En egentlig rapport vil fremgå af Foreningen NORDENs årsberetning (rapporten kan rekvireres på 

landskontoret). 

Arne Nielsen takkede udvalget og medlemmerne for det store arbejde, der havde været udført, og 

den fokus, som det havde afstedkommet på frivillighedens vigtighed i det danske/nordiske samfund. 

 

g.) landsformand 

Arne Nielsen berettede om vores kontakt med Kommunernes Landforening og KL’s formand om 

flagningen i forbindelse med Helsingforsaftalejubilæet. Landsformanden noterede, at medierne 

bragte mere og mere stof om det nordiske, her på det seneste om Nordisk Råds Litteraturpris. 

Lizzie Moe henviste til en artikel om stemmeretten for danskere, der bor uden for kongeriget, som 

havde været bragt i Jyllands-Posten. Var der nyt i sagen. 

Peter Jon Larsen sagde, at der desværre ikke var nyt i sagen, men den kom op, fordi der nu var 

udpeget ordførere på Grundloven, og den radikale ordfører på området havde udtalt sig om, at dette 

problem måtte løses sammen med de øvrige ændringer på området. Det var i øvrigt en sag, som 

Foreningen NORDEN havde fremført over for hende. 

   

h.) generalsekretær 

Peter Jon Larsen berettede om de mange henvendelser, landskontoret havde modtaget fra 

kommunerne udløst af brevet om flagningen. Der var virkelig mange kommuner, der ville flage, og 

landskontoret var nu udstyret med ekspertise i alle flagspørgsmål, herunder hvad kommunen gør, 

hvis de kun har to flagstænger til rådighed – eller endnu værre tre! Og hvilken rækkefølge flagene 

skal hænge i mm. 

 

4. Økonomi 

Peter Jon Larsen henviste til de udsendte bilag i form af det reviderede Årsregnskab 2011 og 

revisionsprotokol. Årets underskud hidrører, som det også fremgår af revisionens bemærkninger, fra 

en afskedigelsessag og ikke fra generelt stigende forbrug. Afskedigelsen vil betyde mindre 

lønomkostninger i de kommende år, hvilket også fremgik af de nye budgetter 2012 – 2014. Han 

understregede dog, at foreningen ikke umiddelbart har en langsigtet mulighed for konsolidering, så 

længe indtægterne er vigende (medlemstal/kontingentindtægter) og udgifterne stigende 

(pristalsudviklingen). De kritiske revisorer havde også i mange år påpeget nødvendigheden af, at 

finde yderligere indtægter (højere statstilskud). Endnu engang holder vi skindet på næsen ved dels 

den lønnedgang, der nu kommer efter afskedigelsen og indflytningen af Foreningerne Nordens 

Forbund til Malmøgade. 

Landsstyrelsen vedtog at indstille regnskabet til godkendelse på repræsentantskabsmødet. 

 

5. Forberedelse af Repræsentantskabsmøde 

Arne Nielsen gennemgik udkastet til kommenteret dagsorden for repræsentantskabsmødet.  



Landsstyrelsen var enig i forslagene, med nogle få ændringer, som nu vil fremgår af det udsendte 

materiale, herunder at vi ændrer aldersgrænsen for pensionist- og pensionistpar-medlemskaber fra 

de nuværende 65 år til Folkepensionsalderen, samt at vi sætter skolekontingentet til kr. 200,00 for 

skoler med mindre end 100 elever. 

  

6. FNF 

Arne Nielsen berettede om arbejdet i FNF og henviste til de referater, der er tilgængelige på FNF’s 

hjemmeside. Næste møde finder sted den 21. marts i Reykjavik, hvor dagsordenen vil blive præget 

af politiske oplæg, drøftelse af kommunikationsstrategi for FNF, Norden i Skolen. 

Dorit Myltoft tog spørgsmålet om Arktis op, og opfordrede til, at FNF lavede en følgegruppe, som 

kunne forberede folkelige indspil til den meget vigtige debat om Arktis fremtid. 

Karen Klint var enig og understregede, at den folkelige vinkel på Arktis var vigtig, især når man så 

på de oprindelige folks rettigheder og de udfordringer, som befolkningerne især i Nordvestgrønland 

står over for med affolkning samtidig med at mange nye vil komme i forbindelse med 

udforskningerne for bl.a. olie og naturgas. 

Henrik Hagemann henviste til Erling Olsens projekt med et virtuelt universitet for de arktiske folk. 

  

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

 

Næste møde blev det konstituerende landsstyrelsesmøde, som finder sted i umiddelbar forlængelse 

af repræsentantskabsmødet LØRDAG DEN 12. MAJ I MIDDELFART. 

Næste ordinære møde blev fastsat til LØRDAG DEN 15. SEPTEMBER 2012 I KØBENHAVN. 

 

             PJL/pjl 19.03.12 

 

 

                  

   

                

             

 

 

 

 


