
REFERAT AF  
LANDSSTYRELSESMØDE 

 LØRDAG DEN 18. JUNI 2005 
PÅ FREDERIKS BASTION. 

 
 
Til stede: 
Karen Havelund Andersen, Ole Ballisager, Vibeke Bille-Hansen, Steen Holm Christensen,  Hanne 
Ekstrand, Elisabeth Espedal, Poul E. Frederiksen, Henrik Hagemann, Susanne Prip Madsen, Arne 
Nielsen (næstformand), Tulle Olsen, Jens Rahbek Pedersen, Vagn Pedersen, Conny E. Petersen, 
Erik Rasmussen, Merete Riber, Axel Schade, Frode Sørensen (formand), Helge Sørensen, Preben 
Sørensen, Bendt Thuesen og Flemming Thøgersen (gæst). 
 
Fra landskontoret: 
Egon Christesen, Maj-Britt Skovbro Hansen, Edith Kjærsgaard, Peter Jon Larsen og Klaus Elmo 
Petersen. 
 
Fraværende: 
Lars Aagaard, Mogens Brock, Lars Peter Christiansen, Inger Davidsen, Frants Hagen Hagensen, 
Jens  Peter Thestrup Jensen, Karin Arveschough Jensen, Karen Klint, Marie Østergaard Knudsen, 
Leif Mikkelsen, Erik Frigård Mogensen, Brian Pape Mortensen, Dorit Myltoft, Inge Vejby Møller,  
Ole Stavad, Christian Steffensen og Kristen Touborg.  
 
Referat: Klaus Elmo Petersen, Landskontoret. 
 

 
 

1. Fastsættelse af dagsorden. 
 
Den udsendte dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. 
 

2. Godkendelse af referatet fra mødet 29. januar 2005. 
 
Beth Espedal spurgte til udtalelsen om nabosprog omtalt under pkt. 3c. Udtalelsen er vedlagt dette 
referat. 
 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 

3. Sager til drøftelse, herunder kommentarer til referater fra nævn og udvalg. 
 
Frode Sørensen omtalte spørgsmål til Connie Hedegaard vedrørende Nordplus Junior. 
Af svaret fremgik det, at der var en nedgang i antallet af udvekslede fra 2003 (hvor Foreningen 
NORDEN var ansvarlig for projektet) til 2004, hvor projektansvaret overgik til CIRIUS i Danmark, 
og tilsvarende i de øvrige nordiske lande. 
 
Arne Nielsen spurgte om hvor mange penge, der er blevet anvendt i 2004 i forhold til 2003. 
 
Frode Sørensen lovede, at han ville få dette afklaret. 
 
Bendt Thuesen fortalte, at den tekniske rådgivning omkring rejser er blevet dårligere eller helt er 
bortfaldet. Han fremhævede en række andre forhold, der også var blevet forringet, herunder, at den 
særlige Vestnorden-bevilling er blevet opslugt. Mange skoler har tilkendegivet, at de mærker disse 
forringelser – og det nordiske element i projektet er i mange sammenhænge ”gået fløjten”. 
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Peter Jon Larsen fastslog, at Nordplus Junior både kvantitativt og kvalitativt er blevet forringet 
efter Foreningen NORDEN som folkelig forening har mistet ansvaret for projektet. Dette signal skal 
Nordisk Ministerråd forstå! Nedgangen på 12,4% i antallet af deltagere skal ses i lyset af, at der 
samtidig er tilført flere økonomiske midler til projekterne. Derfor er nedgangen katastrofal.  
 
Frode Sørensen foreslog, at vi er klar med en udtalelse til repræsentantskabsmødet i Odense. Den 
kan så være klar til Nordisk Råds møde i oktober. Det uddelte notat om Nordplus- Mini/Junior 
indgår i arbejdet med udtalelsen.  
 
Beth Espedal nævnte, at konsekvensen af, at vi ikke længere administrerer Nordplus programmet 
er, at flere skoler melder sig ud af foreningen. 
 
Flere medlemmer af landsstyrelsen kom med konkrete eksempler på de administrative forringelser, 
som bl.a. medførte, at det var vanskeligt for skolerne at få hjælp og vejledning med ansøgningerne. 
 
Frode Sørensen sagde, at ministeren (Connie Hedegaard) bliver inviteret til repræsentantskabs-
mødet. 
 
Frode Sørensen fortalte, at flagningen ved grænsen fortsætter efter aftale med Rigspolitichefen. 
Aftalen indebærer, at foreningen får dækket alle udgifter i forbindelse med flagningen. 
 
Frode Sørensen omtalte møde med FNU, hvor bl.a. overgangen fra FNU-medlemskab til medlem-
skab af  Foreningen NORDEN blev drøftet. 
 
Referat af FU-mødet 26.05.05. 
I forbindelse med FU-beslutningen om ikke at uddele hædersprisen i år fortalte Preben Sørensen, 
at der var et forslag fra informationsnævnet, som gik på den islandske filminstruktør Dagur Kari.  
 
Frode Sørensen nævnte i forbindelse med sin begrundelse for FU-beslutningen, at Ebbe Kløvedal 
Reich vil blive omtalt i beretningen til repræsentantskabsmødet. Han mente endvidere, at hæders-
prisen ikke nødvendigvis skal uddeles hvert år, hvis der ikke er oplagte emner.  
 
Preben Sørensen var glad for, at der nu er mulighed for at fuldtidsansætte en informationsmed-
arbejder i forbindelse med Norden i Fokus. Dette kan give informationsarbejdet i foreningen det 
nødvendige løft. 
 
Frode Sørensen fortalte, at han mener, at man på baggrund af den positive økonomiske udvikling i 
foreningen skal tage initiativer, der understøtter lokalafdelingernes arbejde. 
 
Informationsnævnet. 

Beth Espedal spurgte om fjernsynskanalen DK4 er blevet inviteret til at dække repræsentantskabs-
mødet i Odense. Dette skal ske i god tid, viser erfaringen fra sidste års møde. 
 
Peter Jon Larsen gjorde opmærksom på, at DK4 var blevet inviteret. 
 
Organisationsudvalget. 

Ingen bemærkninger. 
 
Skolenetværket. 

Frode Sørensen henviste til udkastet til en a’jourført vejledning om Foreningen NORDENs 
Skolenetværk. Vejledningen skal godkendes af Landsstyrelsen. 
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Bendt Thuesen sagde, at vejledningen trængte til en modernisering, og at der derfor primært var 
tale om redaktionelle ændringer i forhold til den tidligere vejledning. 
 
Frode Sørensen mente, på baggrund af kommentarer vedrørende den nye kommunalreforms 
indflydelse på amtskredsarbejdet, at dette skulle drøftes i den kommende tid, men han tilkendegav, 
at de nye regioner er for store i forhold til foreningens lokale (regionale) arbejde. 
 
Beth Espedal nævnte, at man i Frederiksborg Amtskreds i samarbejde med Amtscentralen for 
undervisningsmidler havde gjort en særlig indsats for at fastholde skolemedlemmerne. 
 
Udkastet til den nye vejledning blev godkendt af Landsstyrelsen (bilag). 
 
     4. Forberedelse af repræsentantskabsmødet 
 
Ad dagsordenens punkt 1)     Valg af dirigent. 
 
Landsstyrelsen indstiller Leif Hansen, direktør for Kultur- og Socialforvaltningen, Odense. 
 
 
Ad dagsordenens punkt 2)     Landsformandens beretning om virksomheden. 
 
På repræsentantskabsmødet vil landsformanden Frode Sørensen aflægge den mundtlige beretning. 
 
Skriftlig beretning for Foreningen NORDENS virksomhed 2004 vedlagt. ./. 
 
 
Ad dagsordenens punkt 3)     Landsstyrelsens forslag til Handlingsplan. 
 
Efter at handlingsplan-forslaget har været behandlet i Organisationsudvalg, Forretningsudvalg og 
Landsstyrelse vedlægges  ”Forslag til Handlingsplan for 2005-2006”, der danner udgangspunktet 
for forhandlingerne på repræsentantskabsmødet.  Der gøres opmærksom på tidligere beslutning om, 
at de to-årige handlingsplaner er til justering hvert andet år, og ny handlingsplan vil derfor først 
skulle til behandling på repræsentantskabsmødet 2006. ./. 
 
Landsstyrelsen indstiller, at forslaget vedtages. 
  
 
Ad dagsordenens punkt 4)     Forslag fra Landsstyrelsen 
 
Landsstyrelsen foreslår, at vedtægternes § 7, stk. 4 ”Ordinært repræsentantskabsmøde holdes hvert 
år i september………” ændres til ”Ordinært repræsentantskabsmøde holdes hvert år i 
september/oktober…………”. 
 
 
Ad dagsordenens punkt 5)     Forslag fra medlemmer indsendt senest 1. juni 
 
Forslag fra Foreningen NORDENs amtskreds i Nordjylland: 
 
”Det er hensigtsmæssigt, at det næste nordiske informationskontor, der skal oprettes i 
Danmark, placeres i Nordjylland, f.eks. i Aalborg. 
 
Dette skal ses i lyset af, at vi mener, det vil have enorm betydning for både kulturliv og 
erhvervsliv og for udviklingen i Nordjylland og den nordiske sags blomstring både indadtil og 
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udadtil i de regionale nærområder i Sydnorge og Vestsverige og Nordjylland, kendt under 
betegnelsen, ”Den Skandinaviske Triangel”. 
 
I øjeblikket bruges  de 2 bevillinger fra Nordisk Ministerråd til henholdsvis Nordisk 
Informationskontor i Flensborg og til finansiering af medlemsbladet, ”Nord Nu”.” 
  
Forslag fra Foreningen NORDENs amtskreds på Fyn: 
 
”Det er det folkelige arbejde i foreningen NORDEN, der skal prioriteres først – frem for 
foreningens projekter.  
 
Uden medlemmer – har vi ikke en Foreningen NORDEN i Danmark.” 
 
Forslag fra Foreningen NORDEN i Thisted: 
 
Forslag til ændring af vedtægterne som følge af den ændrede struktur på det kommunale 
plan. 
 
Forslagene består af et forslag til vedtægter som følge af nyorganiseringen af landsforeningen 
som følge af nedlæggelse af amtskredsene og forslag til nye vedtægter for lokalforeningerne 
som følge af ændring af landsforeningens vedtægter. 
 
Forslaget er vedlagt som bilag ./. 
 
 
Ad dagsordenens punkt 6)     Godkendelse af regnskab  
 
Foreningen NORDENs regnskab for 2004 er vedlagt sammen med revisionsprotokol samt 
udtalelsen fra foreningens kritiske revisor. ./. ./. ./. 
  
Landsstyrelsen indstiller regnskabet til vedtagelse. 
 
 
Ad dagsordenens punkt 7)     Fastsættelse af kontingent og kontingentfordeling 
 
Repræsentantskabet vedtog i 1984, at kontingentet for Foreningen NORDEN reguleres hvert andet 
år på basis af Forbrugerprisindexet. Da sidste regulering fandt sted i 2004, skal kontingenterne først 
reguleres på ny i år 2006. 
 
Vedrørende kontingentfordeling mellem lokalafdelinger og landsforening indstiller Landsstyrelsen 
til Repræsentantskabet, at man fastholder en uændret kontingentfordeling. Amtskredsenes 
medlemstilskud i år 2006 vil være 7 kr. pr medlemskab.  
 
 
Ad dagsordenens punkt 8)     Godkendelse af justeret budget for det løbende år og budget for 
de to følgende år       
 
Revideret budget for år 2005 samt revideret budgetforslag for 2006 og nyt budget for 2007 vedlagt. 
Der gøres opmærksom på, at budgetterne nu er udarbejdet i en ny form, så der er overensstemmelse 
mellem budgetter og regnskab. 
 
Landsstyrelsen indstiller budgetforslagene til vedtagelse. ./.  
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Ad dagsordenens punkt 9)     Valg for det følgende år af stemmeberettigede blandt de 
samarbejdende medlemmer.   
 
I henhold til § 7 stk. 3 i foreningens vedtægter vælger repræsentantskabet blandt de samarbejdende 
medlemmer et antal medlemmer, som får sæde i repræsentantskabet det følgende år. 
Nedennævnte samarbejdende medlemmers repræsentanter indstilles af landsstyrelsen til 
genvalg:  
  
Amtsrådsforeningen i Danmark Anders Stenild 
AOF Arbejdernes Oplysnings Forbund Leif Max Hansen  
Danmarks Biblioteksforening Maria Jakobsen 
Danmarks Lærerforening Niels Munkholm Rasmussen 
Dansk Forfatterforening  Birgit Knudsen 
Dansk Jernbaneforbund Arly Nielsen 
Dansk Kvindesamfund  Lis Bisgaard 
Dansk Lejrskoleforening   Bent Thillerup Rasmussen 
Dansk Metalarbejderforbund  Jens Holmsgaard 
Dansk Ungdoms Fællesråd Dennis Virkelyst 
Den Danske Præsteforening Jens Barfod 
DGI Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Aase Bjerrum 
DKF Det Kooperative Fællesforbund Ole Larsen 
DKIN Den danske komité for internationalt, herunder 
Nordisk, husholdningsfagligt samarbejde Sonia Nørby 
DSH De Samvirkende Hjemstavnsforeninger Lars Chr. Sunesen  
DUI, LEG og VIRKE Birgit Svendsen 
Finansforbundet Inge Withen Nielsen 
Finansrådet - Danske Pengeinstitutters Forening  Jørgen A. Horwitz 
FOF Folkeligt Oplysnings Forbund Ellen Lequime 
Folkeuniversitetet i Danmark Vibeke Bille-Hansen  
Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark   Johnny Skovengaard 
Foreningen af mejeriledere og funktionærer  B. Lindy Olesen 
Foreningen for Folkehøjskoler  Aage Augustinus 
Frie Grundskolers Fællesråd  K.P. Ahlmann Olesen 
HORESTA Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets  
Arbejdsgiverforening  Eric Nedergaard 
HTS interesseorganisation  Jens Zimmer Christensen 
Håndværksrådet  Lars Jørgen Nielsen 
Kommunernes Landsforening Axel Bredsdorff 
Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark Ingelise Storm 
Landbrugsraadet Ole Klintgaard Larsen 
Landsforbundet af Voksen- og Ungdomsundervisere Lis Særmark-Thomsen 
Landsorganisationen Danmarks Teaterforeninger Ole Rasmussen 
Landsorganisationen i Danmark LO  Per Klok 
Liberalt Oplysnings Forbund Sonny Berthold 
Netop   Flemming Thøgersen 
Nærings- og Nydelsesmiddelarbejderforbundet (N.N.F.)    Kristian Christensen 
Rådet for Dansk Forsikring og Pension Claus Tønnesen 
Samarbejdsforum for Danske Lytter- og Seerorganisationer Preben Sørensen 
Selskabet til fremme af levende kultur i skolen Randi Arnth Jørgensen 
Specialarbejderforbundet SID Verner Klemmesen 
Tobaksindustrien  Peter Th. Madsen 
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Nedennævnte samarbejdende medlemmers repræsentanter indstilles af landsstyrelsen til 
nyvalg:  
 
      
Ad dagsordenens punkt 10)     Valg af landsformand for det følgende år 
 
Vedtægterne har fastsat 1. juni som tidsfrist for kandidatopstilling.  
 
Den nuværende landsformand Frode Sørensen har accepteret genvalg.  Der er ikke ved tidsfristens 
udløb modtaget yderligere forslag. 
 
Landsstyrelsen indstiller Frode Sørensen til genvalg. 
  
 
Ad dagsordenens punkt 11)     Valg af  Landsstyrelsesmedlemmer for de to følgende år. 
 
I henhold til § 7. stk. 7. punkt 11) er følgende landsstyrelsesmedlemmer på valg: 
  
 Henrik Hagemann 
 Dorit Myltoft 
 Susanne Prip Madsen 
 Mogens Brock 
 Marie Østergaard Knudsen 
 Vibeke Bille-Hansen 
 Christian Steffensen 
 
Marie Østergaard Knudsen har meddelt, at hun ikke ønsker genvalg. 
 
Liberalt Oplysnings Forbund har indstillet Sonny Berthold til landsstyrelsen med følgende 
begrundelse: ”Sonny Berthold er landsformand for LOF, borgmester i Egtved kommune, medlem af 
EU’s regionsudvalg, medlem af Internationalt udvalg i Kommunernes Landsforening, medlem af 
Venstres Hovedbestyrelse, med mere. LOF ønsker et aktivt nordisk samarbejde om emner, der har 
væsentlighed. LOF er en aktiv medspiller i dansk folkeoplysning og i det nordiske samarbejde, hvor 
vi bl.a. er medlem af Förbundet Nordisk Vuxenupplysning.” 
 
Leif Mikkelsen har meddelt, at han trækker sig fra landsstyrelsen, idet han er udtrådt af Nordisk 
Råds danske delegation, selv om han blev valgt sidste år for en to-årig periode. Venstre har 
indstillet Kristian Pihl Lorentzen. Han er næstformand i Nordisk Råds Danske Delegation og 
medlem af Nordisk Råds Præsidium. 
 
 
Ad dagsordenens punkt 12)     Valg af to kritiske revisorer, hvoraf en skal være lokal- 
afdelingsrepræsentant. 
 
Landsstyrelsen genindstiller Mette Kofoed Bjørnsen og Roar Hymøller, Vejle. 
 
 
Ad dagsordenen punkt 13)     Fastsættelse af næste års mødested og tid. 
 
Landsstyrelsen indstiller, at næste års repræsentantskabsmøde afholdes lørdag den 7. oktober 2006 
på Frederiksberg Rådhus. 
 
Ad dagsordenens punkt 14)     Eventuelt. 
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     5. Økonomi 
 
Frode Sørensen fremlagde med glæde det flotte regnskab for 2004. Regnskabet viste overskud og 
foreningen har nu en positiv egenkapital, som dog fortsat skal konsolideres. 
 
Beth Espedal mente, at der bliver trykt for mange lodsedler i forhold til antallet af gevinster. Hun 
foreslog, at antallet af trykte lodsedler sættes ned fra 170.000 stk. til 130.000 stk. 
 
Peter Jon Larsen oplyste, at forholdet mellem antal gevinster og antal lodsedler følger 
retningslinierne fra myndigheden, der bevilger tilladelse til lotteriet. 
 
Jens Rahbek Pedersen foreslog, at Landslotteriet drøftes på næste Landsstyrelsesmøde. 
 
Frode Sørensen var enig i dette og bad Landskontoret udarbejde et notat, der beskriver de samlede 
forhold omkring Landslotteriet. 
 
Regnskabet blev indstillet til godkendelse af Landsstyrelsen. 
     
   6. FNF 
 
Frode Sørensen nævnte i forhold til FNF, at han havde foreslået, at der skulle være større forskel 
på dagsordenerne for møderne i henholdsvis præsidiet og direktørkollegiet, således, at præsidiet tog 
sig af politiske sager, og direktørmøderne tog sig af opfølgning af præsidiets beslutninger og mere 
tekniske ting. 
  
Peter Jon Larsen anbefalede Landsstyrelsen, at medlemmerne jævnligt besøger FNFs hjemmeside  
www.fnf.se 
 
Peter Jon Larsen omtalte det kommende FNF styreseminar, der afholdes i Danmark. Seminaret 
omhandler i høj grad, hvordan FNF styrkes på de indre linier. 
 
    7. Eventuelt 
 
Axel Schade omtalte kommende værkstedskursus i Nordjyllands amt. 
 
Karen Havelund nævnte det særlige tilbud i forbindelse med medlemshvervekampagnen og 
spurgte til, hvad der gøres i forbindelse med pensionistmedlemskab det sidste halvår. 
 
Peter Jon Larsen svarede, at man blot følger den sædvanlige procedure. Han fortalte at kampagnen 
havde givet et positivt resultat. 
 
Arne Nielsen mente, at kampagnen klart viser, at det er i lokalafdelingerne, at medlemmerne 
skaffes. Hvert år er et kampagneår! 
 
Helge Sørensen berettede om en lodseddelsælger fra Møn, som tidligere havde cyklet rundt og 
solgt lodsedler. På grund af sygdom skete salget nu fra kørestol og rollator – og sælgeren solgte 
ikke færre lodsedler! 
 
Beth Espedal omtalte flere avisartikler, der omhandlede nordiske emner. Hun glædede sig over, at 
der tilsyneladende er en stigende interesse for det nordiske stof. 
 
Frode Sørensen mente, at det nordiske samarbejde er på vej til at blive mere effektivt, og at det får 
større bevågenhed fra medierne. 
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Henrik Hagemann påpegede, at vi i Norden bør udnytte den nuværende situation i EU til at styrke 
den nordiske koordination og gensidige støtte i forhold til EU-samarbejdet – og samarbejdet mere 
generelt. 

_______________ 
 
 
Notat om foreningens projektarbejde medsendes som bilag. 
 
 
 
 
 
  
 
 


