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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 28. oktober 2017 

Referatet blev godkendt. 

3. Nordisk status set fra de partipolitiske repræsentanter 

Mogens Jensen åbnede denne temadrøftelse og gav ordet til de partipolitiske repræsentanter i 
landsstyrelsen. 

Jakob Lund fortalte, at Socialdemokratiet med glæde noterede sig et stærkere nordisk samarbejde 
på medieområdet, hvor det er vigtigt, at sikre, at der bliver arbejdet på en teknologisk fælles 
udvikling, så vi har en fælles platform at udvikle fra. Der skal også mere nordisk samproduktion, og 
den nylige aftale mellem DR og den andre nordiske landes public service-kanaler om at skrue op for 
samproduktioner på dramasiden, må gerne inspirere til flere tiltag i den retning. Når det drejer sig 
om økonomien, er det vigtigt at de internationale aktører, bl.a. Netflix, kommer til at bidrage 
økonomisk og forpligte sig indholdsmæssigt. Socialdemokratiet ville også arbejde for at styrke 
Nordjobb-ideer, også som en del af udviklingen af den nordiske sprogforståelse. Også mere 
udveksling på folkeskoleområdet med udveksling af skoleklasser og opbygningen af venskabsskoler 
er vigtig i forbindelse med sprogforståelsen. 

Lars Barfoed startede med at opridse to forskellige scenarier: a) det nordiske samarbejde er i 
forfald, der er mindre økonomi i samarbejdet, mindre opmærksomhed fra regeringer, politikere og 
medier, det er en lidt ugleset størrelse b) det nordiske samarbejde står over for en renæssance, især i 
forhold til det europæiske samarbejde. Et europæisk samarbejde, vi ikke ved hvor ender, hvor der er 
større skepsis, hvor ender det fransk-tyske samarbejde, og hvad med Brexit. Her er plads til at give 
det nordiske samarbejde en revival. Når Storbritannien ryger ud, bliver de nordiske lande, der er 
med i EU, samlet set den 4. største økonomi. Vi bør udnytte den styrkeposition, formalisere vores 
indre samarbejde meget mere med faste møde, og ikke ende som med EU’s lægemiddelagentur, 
hvor de nordiske lande stod med 3 bud og tabte alle sammen. Migrationsspørgsmålet bør vi se på 
samlet i Norden, det samme gælder integrationsområdet. Også områder som miljø/klima, det 



forskningsmæssige og digitalisering, sunde fødevarer mm. er ”nordiske” emner. Spørgsmålet er: 
Hvad gør vi så i Foreningen NORDEN med dette? 

Turid Leirvollhavde gennem sit nordiske arbejde fået den erfaring, at vi i Danmark anskuer det 
nordiske med større ligegyldighed, end tilfældet var i det øvrige Norden. Det nordiske samarbejde 
er dybt og arbejder i mange cirkler. Partisamarbejdet er ret stærkt – her har man mulighed for 
uformelt at hygge ideer fra hinanden. Både nationale og kommunale politikere og embedsmænd 
udveksler ideer og deler erfaringer – ofte uafhængigt af, hvad man taler om i Nordisk Råd. Mange 
naturlige politiske emner tages op, såsom klima, fælles energimarked, forsvarssamarbejdet (som 
også giver muligheder for effektiviseringer og besparelser), erhvervslivet, vi har store udfordringer 
på transportområdet, men det er også vigtigt, at populærkultur udveksles bedre, da der vil være godt 
for sprogudviklingen. Vi skal have meget mere samarbejde på velfærdsområdet, hvor vi har et 
fælles rammeværk. Vi har et generationsproblem: de gamle kender godt Norden, men de unge 
kender det ikke, og de unge har specielt et problem i forbindelse med sprogforståelsen. Vi skal også 
gentænke nogle aktiviteter, f.eks. venskabssamarbejdet. 

Susanne Prip Madsenmente, vi skulle indføre Mummisvensk som fællessprog. Hun var enig i, at 
sprogforståelsen er vigtig, og ofte en hindring for samarbejde. Hun var også enig i at vi skulle 
videreudvikle på venskabsområdet, men hun gjorde også opmærksom på, at der forgik rigtig meget 
rundt omkring. 

Mogens Jensen tog også Lægemiddelagenturet op, og mente forklaringen nok skulle findes i, ar det 
drejede sig om mange penge og mange jobs. Men havde man nu blevet enige om at ligge det i 
Malmø, ville både Danmark og Sverige have fået noget ud af det. Mediesamarbejdet er inde i en 
god udvikling med udveksling af programmer og samarbejde om samproduktioner på bl.a. 
dramaområdet. Sprogforståelsen vil også få et løft, hvis flere og flere kan se nabolandskanalerne, og 
han glædede sig over, at der nu fremover vil være krav om, at de, der skal tilbyde kanalerne skal 
have mindst 3 nabolandskanaler med i grundpakken mod nu 1. Det er også en sag, Foreningen 
NORDEN har arbejdet for. Han var også helt med på, at vi i fremtiden må få ophævet 
geoblokeringerne, så alle nordboer har tilgang til al public service materiale, uanset hvor man bor. 
Teknologiudviklingen på de sociale medier facebook, twitter mm. er svær at stå op imod, men 
måske skulle vi gøre mere for, at vi i Norden udvikler vores egne sociale platforme. Han var også 
enig i, at vi skal bidrage med en stærkere vision for det nordiske samarbejde, så vi skal overveje at 
få oprettet en struktur, der kan give svar og oplæg. 

Line Barfod nævnte Norden som mødested for dialog med henvisning til det møde, der arbejdes på 
mellem USA og Nordkorea i Sverige. Norden skal fortsat vore central i global dialog. Norden har 
også sat afgørende præg på udviklingen af FN’s Verdensmål, hvilket også giver os en stor 
forpligtelse i forbindelse med af realisere målene. Hun nævnte offentlige indkøb, som et væsentligt 
område, hvor vi burde samarbejde mere for gennem indkøb at være med til at realisere 
målsætningerne. 

Lise Witthøft mente, at vi har været meget fokuseret på EU, og det er nu tiden, hvor vi også må 
sikre et nordisk ansvar i international sammenhæng. Samtidig skulle vi fokusere mere på, at få de 
unge med – eller i hvert fald få de unge engageret i det nordiske. 

Jørgen Andresen mente ikke, at de unge ville høre på os ”gamle”, hvis vi kom ud i 8. – 9. klasse, 
som nordiske gæstelærere. Vi skal uddannes bedre til at kommunikere med de unge. Og så slog han 
til lyd for, at vi fortsat skulle arbejde på, at sikre, at alle nordiske public service-kanalerblev 
tilgængelige for alle nordiske medborgere.  



Marion Pedersen kunne bekræfte, at der var meget lidt interesse for det nordiske samarbejde i det 
danske Folketing, men når først man blive udpeget til Nordisk Råd, så bliver man pludselig meget 
interesseret. Derfor er det vigtigt, at få fat i de medlemmer, så de også kan være med til at løfte det 
nordiske i partigrupperne. Foreningen NORDEN skulle overveje at invitere Nordisk Råds danske 
delegation til middag, når de bliver valgt, og så kan foreningen være med til ”at klæde dem på”.  

Elisabeth Espedal mente også, at sprogforståelsen var vigtig, og anbefalede, at man sendte sine 
børnebørn på nordisk sommerlejr for de 11 – 14-årige, og hvor de nordiske børn taler sammen på 
deres respektive sprog.  

Bent Jensen mente, at udveksling af kultur er vigtig for den nordiske sprogforståelse, og henviste 
til en undersøgelse, der påpeger, at Norge og Island bruger mest på kultur pr. indbygger, at finske 
medborgere er flittigst til at besøge deres biblioteker, at islændinge går mest i biografen og 
svenskerne er flinkes til at besøge deres museer. Men generelt er nordiske medborgere 
storforbrugere af kultur. 

Flemming Thøgersen udtrykte, inspireret af Lars Barfoeds indlæg om de to sider af mønten, at vi 
bliver mødt af kritik for at være hedengangne. Men se på, hvordan nordiske værdier bliver globale 
værdier, bl.a. i forbindelse med Verdensmålene. Alligevel skal vi også lade os inspirere udefra: af 
alle lande, er det Indien, der som det første land har totalt forbudt brugen af plastikposer. Det kunne 
da også følges op i Norden. 

Grethe Hald opfordrede til at gøre mere ud af uddelingen af Nordisk Råds priser. Mange deltager 
aktivt i nordiske læseklubber, og det kunne udvides, så det fik større indflydelse på forbedringen af 
sprogforståelsen. 

Frants Hagen Hagensenopfordrede til at bruge Nordjobb mere i forbindelse med sprogforståelsen. 
På Frederiksberg havde man tidligere gennemført Nordjobb på venskabsplan, hvilket de på grund af 
manglende opbakning fra de andre i venskabskæden havde været nødt til at stoppe. 

Jakob Lundmente at tilgangen til de sociale medier var vigtig og skulle bruge mere aktivt. Udover 
facebook burde man også ligge ting op på YouTube. Også PowerPoint præsentationer kunne ligge 
på intranettet, som man kunne plukke i ved præsentationer rundt om i landet. 

Lars Barfoed mente, at foreningen skulle tage mere fat på transportområdet, forsvarssamarbejdet, 
energisamarbejdet samt fælles standarder, ligesom foreningen skulle tage op, at DR kom til at 
forpligte sig til at tage det nordiske samarbejde og de nordiske lande mere med ind i 
nyhedsformidlingen. 

Turid Leirvollmente ikke, det nordiske var helt fortabt for de unge, mange læser på tværs af 
landene, arbejder på tværs, deltager i Roskildefestivalen sammen med andre nordiske unge. Også i 
erhvervslivet ar arbejde og uddannelse på tværs af de nordiske grænser. Hun understregede behovet 
for at kigge på opbygningen af det nordiske samarbejde, som trænger til højere grad af forpligtelse, 
når noget besluttes, om ikke andet, så en forpligtelse til at tage sagerne op i de nationale 
parlamenter. 

Mogens Jensen takkede for indlæggene og den spændende debat, og understregede, at vi skulle 
systematisere dialogen med Nordisk Råds danske delegation, samt at vi skal have vores 
kernevisioner nedfældet på et par sider, som kan bruges ikke mindst i forhold til de unge. 

 



4. Status på Handleplan 

Peter Jon Larsen meddelte, at vi følger den nuværende handleplan. 

Landsstyrelsen havde ikke bemærkninger til den handleplan, man vedtog på seneste møde, 

5. Meddelelser 

a.) landsformand/næstformand 
 
Mogens Jensen gjorde opmærksom på, at han nu var formand for Nordisk Kulturfond i 2018/19, og 
at næstformandsposten i de to år kom til at gå på skift mellem det færøske medlem (18) og 
grønlandske medlem (19). Nordisk Råd havde lige haft et møde med statsminister og 
samarbejdsminister, hvor man bl.a. havde fremholdt, at det nordiske i havde særlig høj prioritet i 
regeringens udenrigspolitiske strategi, lige som delegation havde beklaget, at den årlige debat om 
det nordiske på det seneste var slået sammen med debatten om de andre internationale strukturer, 
hvilket havde gjort den nordiske debat tandløs. Det blev nu ændret, så man fik selvstændige 
redegørelser på hvert område, men dog på samme dag.  
Den tidligere norske ambassadør i Danmark Ingvard Havnener blevet bedt om at lave en rapport 
om mobilitet i Norden på grundlag af det materiale, som Hallo Norden har indsamlet. 
I NR-delegationen har man nu planlagt mødet med de relevante fagministre. 

Marion Pedersen havde været til møde i repræsentantskabet for dansk Sprognævn, hvor flytningen 
til Bogense havde være på dagsordenen. Repræsentantskabet havde lavet en fælles henvendelse til 
Statsministeren og kulturministeren, hvor man protesterede mod flytteplanerne.  
 
b.) generalsekretær 

Peter Jon Larsen havde været aktiv i forbindelse med genoprettelsen af lokalafdelingen i Skagen, 
som nu var på plads, lige som han havde deltaget i lidt genoprettelse i lokalafdelingen i Præstø. Han 
havde i samarbejde med Aarhus Festuges sekretariat ansat en medarbejder i løntilskud til at 
færdiggøre ansøgningen på et af de store projekter under jubilæet (1.000.000 synger nordisk), lige 
som han havde ansat en medarbejder til at følge op på samarbejdet med de store institutioner – 
ligeledes i forbindelse med jubilæet. 
 
c.) forretningsudvalg og udvalg (jubilæumsudvalg og uddannelsesudvalg) 

Peter Jon Larsenhenviste på vegne af Merete Riber til referatet fra det seneste 
uddannelsesudvalgsmøde, der havde været afholdt i Brande den 13. februar, og som lå på nettet. 

Susanne Prip Madsen havde været dirigent ved FNU’s landsmødet hvor der havde hersket en god 
stemning.  

6. Økonomi 
a.) Regnskab 2017 

Landsstyrelsenhavde en gennemgang af regnskab og revision, såvel den statsautoriserede som den 
kritiske. Landsstyrelsen noterede tilfredshed med resultatet. 

      



7. FNF 

Peter Jon Larsen gjorde opmærksom på, at der var indkaldt til præsidiemøde i Stockholm den 17. 
– 18. april, hvor landsformanden og han deltog. 

8. Repræsentantskabsmøde lørdag den 26. maj 2018 i Vejle 
- gennemgang af dagsorden og indstillinger 

Ad dagsordenens punkt 1) Valg af dirigent 
Landsstyrelsen indstillerPeter Palshøj til dirigent. 
 
Ad dagsordenens punkt 2) Landsformandens beretning om virksomheden 
På repræsentantskabsmødet vil landsformanden Mogens Jensen aflægge den mundtlige beretning. 
Skriftlig beretning for Foreningen NORDENs virksomhed 2017 ligger på intranettet. 

Ad dagsordenens punkt 3) Landsstyrelsens forslag til Strategi 
Landsstyrelsen indstiller, at strategien fortsætter uændret. 
 
Ad dagsordenens punkt 4) Forslag fra Landsstyrelsen 
Ingen forslag. 

Ad dagsordenens punkt 5) Forslag til behandling jf. § 7, stk. 4 
Evt. forslag bliver lagt op på intranettet. 

Ad dagsordenens punkt 6) Godkendelse af regnskaber 
Foreningen NORDENs regnskab for 2017 ligger sammen med revisionsprotokol samt udtalelsen fra 
foreningens kritiske revisorer på hjemmesiden. Landsstyrelsen indstiller regnskaberne til 
vedtagelse. 
 
Ad dagsordenens punkt 7) Vedtægtsændringer 
Vores vedtægter siger ikke noget om, hvad en evt. økonomi skal bruges til ifald foreningen opløses. 
Det medfører, at vi ikke kan modtage arv uden betaling af skat. Derfor foreslår vi en ændring i 
vedtægternes § 15, stk. 3, som lyder:I tilfælde af Foreningen NORDENs opløsning skal et eventuelt 
likvidationsprovenu eller overskud overdrages til en anden forening, der er hjemmehørende i 
Danmark eller EU/EØS, som har et almennyttigt formål, der ligger i forlængelse af Foreningen 
NORDENs formålsparagraf. Landsstyrelsen indstiller ændringen. 

Ad dagsordenens punkt 8) Fastsættelse af kontingenter 
Da vi sidste år ikke vedtog nye kontingentsatser, skal kontingentet justeres i år. 
Forbrugerprisindekset steg fra 2015 – 17 med 1,9 % (brugt vejledende). 

Kontingentformer Kontingent for 
indeværende 
periode 

Kontingent 
fra 1.1.2019 

Personligt medlemskab: 

 285 kr. pr år 295 kr. pr år 

Husstandsmedlemskab: 370 kr. pr år 390 kr. pr år 



Medlemskab dækker en familie inkl. børn, indtil disse når det 
fyldte 18. år. Der fremsendes kun ét sæt materiale til adressen 

Pensionistmedlemskab: 
Medlemskab dækker en pensionist fra folkepensionsalderen 
samt førtidspensionister 185 kr. pr år 195 kr. pr år 

Pensionistpar-medlemskab: 
Medlemskabet dækker gifte/samboende pensionister fra den 
yngste når folkepensionsalderen, samt førtidspensionistpar. Der 
fremsendes kun 1 sæt materiale til adressen 225 kr. pr år 240 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 

Skoler med under 100 elever 

495 kr. pr år 

 

200 kr. pr år 

495 kr. pr år 

 

200 kr. pr år 

Biblioteksmedlemmer: 
Disse modtager ekstra medlemsgoder i form af informations-
materiale og tilbud om nordiske arrangementer 395 kr. pr år 395 kr. pr år 

 
Kontingentfordelingen fremgår af vedtægterne. Landsstyrelsen indstiller, at kredsenes 
medlemstilskud i lighed med tidligere også i 2017 vil være 5 kr. pr medlemskab. 
Landsstyrelsen indstiller, at Foreningen NORDEN i forbindelse med jubilæumsåret indfører et 
gratis intromedlemskab for nye medlemmer, som så følges op af en hvervekampagne. 

Ad dagsordenens punkt 9) Godkendelse af justeret budget for det løbende år og budget for de 
to følgende år       
Revideret budget for år 2018 samt revideret budgetforslag for 2019 og nyt budget for 2020 ligger på 
nettet. Budgetterne indstilles til vedtagelse af landsstyrelsen.  

Ad dagsordenens punkt 10) Valg af landsformand 
Landsformand Mogens Jensen har accepteret genvalg. Landsstyrelsen indstiller Mogens Jensen 
genvælges. 

Ad dagsordenens punkt 11) Valg af Landsstyrelsesmedlemmer 
I henhold til § 10 stk. 2 vælger Repræsentantskabsmødet indtil 15 landsstyrelsesmedlemmer. 
Følgende landsstyrelsesmedlemmer er repræsentantskabsvalgte: 

Liv Holm Andersen (RV)  
Line Barfod   
Villum Christensen (LA) 



Bente Dahl  
Christian Juhl (EL)  
Karen Klint 
Turid Leirvoll (SF) 
Jacob Lund (S)  
Susanne Prip Madsen 
Jan Erik Messmann (DF)  
Ulla Sandbæk (AL)  
Flemming Thøgersen  

Repræsentantskabet godkendte for to år siden, at der afsættes en plads i landsstyrelsen til alle 
partier, der er repræsenteret i Folketinget. 
   
Ad dagsordenens punkt 12) Valg af to kritiske revisorer 
Landsstyrelsen indstiller Dora Bentsen, København til genvalg og Dorit Myltoft til nyvalg.  

Ad dagsordenens punkt 13) Fastsættelse af næste års repræsentantskabsmøde 
Landsstyrelsen indstiller, at næste års repræsentantskabsmøde afholdes lørdag den 25. maj 2019. 
 
Ad dagsordenens punkt 14) TEMADRØFTELSE 

a.) Oplæg til temadrøftelse 
Nordisk Ministerråds generalsekretær Dagfinn Høybråten 

Nordens tid er nu - hvad så? 
b.) Eventuelt forslag til udtalelse 

 
Ad dagsordenens punkt 15) Eventuelt 
 

9. Eventuelt – herunder kommende møder 

Landsstyrelsen vedtog at afholde næste møde, som er det konstituerende møde, i forlængelse af 
repræsentantskabsmødet i 

VEJLE DEN 26. MAJ 2018 KL. 16.00 – 17.00 

 

Pjl/pjl 09.04.18 


