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REFERAF AF LANDSSTYRELSESMØDE  

LØRDAG DEN 19. SEPTEMBER 2015 KL. 11.00 – 16.00 

HOTEL ØSTERPORT, OSLO PLADS 5, 2100 KØBENHAVN Ø 

 

Tilstede: Jørgen Andresen, Line Barfod, Hanne Ekstrand, Elisabeth Espedal, Birte Fangel, 

Peter Hjort, Bent Jensen, Christian Juhl, Susanne Prip Madsen, Lizzie Moe, Georg Møller 

(fungerende landsformand), Ole Nielsen, Erling Pilgaard, Bodil Porsbjerg, Merete Riber og 

Flemming Thøgersen.  

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

Referat: Peter Jon Larsen. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Nedenstående dagsorden blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra 28. februar 2015 

Landsstyrelsen godkendte referatet. 

3. Siden sidst 

Georg Møller refererede de beslutninger, landsstyrelsen havde truffet pr mail, nemlig at det 

konstituerende landsstyrelsesmøde bliver udskudt til efter den nye landsformand bliver valgt, at der 

afholdes ekstraordinært repræsentantskabsmøde i forbindelse med Tillidsmandsdagen den 21. 

november 2015 i Vejle, og at han er fungerende landsformand indtil den nye landsformand er valgt. 

Georg Møller refererede også den melding, der nu var tilgået alle tillidsfolk om, at valgudvalget, 

som var identisk med forretningsudvalget, efter at vores landsformand Karen Ellemann er fratrådt i 

forbindelse med, at hun blev social- og indenrigsminister, i enighed har besluttet at indstille 

tidligere handels- og udviklingsminister Mogens Jensen til ny landsformand. Mogens Jensen har 

accepteret kandidaturet. Indkaldelsen er sendt ud og ifølge § 7 stk. 4. kan forslag til behandling på 

repræsentantskabsmødet, herunder andre forslag til formand, fremsættes af lokalafdelinger, kredse, 

landsstyrelse og samarbejdende medlemmer og skal være modtaget senest 5 uger før 

repræsentantskabsmødets afholdelse.  

Georg Møller gjorde også opmærksom på, at Norden Nu 4/2015 er på trapperne, og det er sidste 

blad fra den gamle redaktørs Preben Sørensens side, da Esben Ørberg er ansat til at redigere 

bladet med virkning fra første nummer 2015. Esben Ørberg skal samtidig koordinere hjemmesiden 

og de sociale medier. 



Line Barfod spurgte, om der så ville blive et bedre samarbejde med de andre landes redaktører med 

henblik på udveksling af artikler mm. 

Georg Møller kunne sige, at han havde taget sagen op i Foreningerne Nordens Forbund, og han 

håbede, at samarbejdet ville komme op at stå, lige som der var ambitioner om at etablere et 

fællesnordisk nettidskrift baseret på de artikler, foreningerne alligevel producerede til deres 

blade/magasiner. 

Peter Jon Larsen gjorde opmærksom på, at den tidligere medlemsadministrator var fritstillet, og 

funktionen er overtaget af Kirsten Kruse. Idet Kirsten har sit eget firma betyder det, at funktionen 

er udliciteret – dog til samme pris, som den tidligere lønudgift androg.  

4. Status på Handleplan 

Georg Møller gennemgik det udsendte forslag til revideret handleplan. Han mente, at 

landsstyrelsens politiske temadrøftelser skulle opprioriteres, samt at vi skulle forbedre den politiske 

dialog med Nordisk Råds danske delegation. 

Landsstyrelsen tilsluttede sig dette, og mente også, at der burde bruges mere tid på politiske 

drøftelser i og med de store forandringer nu var vel gennemført i organisationen med flytning og 

personaleændringer. 

Georg Møller stillede spørgsmålet, om Kommunikationsudvalget ikke også havde opfyldt sin 

opgave. Nu var der lagt op til en strømlinet information med synergi mellem blad, hjemmeside og 

sociale medier, lige som der var etableret et online marketingsfunktion på hjemmesiden. 

Jørgen Andresen foreslog, at der blev etableret en lukket facebookgruppe for tillidsfolk, hvor der 

kunne ske en fordomsfri informations- og ideudveksling, bl.a. om lokale aktiviteter. Her kunne man 

også fortælle om gode eller dårlige oplevelser med foredragsholdere mm. Han anbefalede, ar sagen 

blev taget med i Handleplanen samt på Tillidsmandsmødet i Vejle. Det var dog vigtigt, at en sådan 

gruppe kun var åben for tillidsfolk, og at afgåede tillidsfolk blev smidt ud, så snart de fratrådte deres 

hverv. 

Line Barfod informerede om et nyt forskningscenter for spil til børn og unge, og appellere til at 

man fra Norden i Skolens side etablerede et samarbejde med dem med henblik på at etablere spil, 

der tager udgangspunkt i et nordisk univers. I den forbindelse kunne DR måske også være 

interesseret i et samarbejde. 

Georg Møller gjorde opmærksom på et initiativ om i forlængelse af Nordisk Kulturuge på Rude 

Stand, at etablere en tilsvarende på Rødding Højskole. Aage Augustinus, formand for Foreningen 

NORDEN i Odder, tidligere forstander på Seniorhøjskolen Rude Strand og Annette Jensen, tidligere 

leder af Nordisk Informationskontor i Flensborg sigter mod at afholde en Nordisk kulturuge i 

efteråret 2016. Man vil i den forbindelse gerne have Foreningen NORDENs landsforening med i 

arrangementet på samme måde som Foreningen NORDEN er med i Nordisk Kulturuge på 

Seniorhøjskolen Rude Strand. Det vil sige uden udgifter for Landsforeningen og med Arne Nielsen 

som kontaktperson. 

Landsstyrelsen tilsluttede sig dette. 

Bent Jensen fremdrog et eksempel på nogle unge mennesker, der var kommet i klemme i de 

offentlige systemer efter de var kommet hjem efter et arbejdsophold i Norge. Han ønskede, at 



Foreningen NORDEN prioriterede de grænsehindringsproblemer, som mennesker støder på, når de 

bruger de lever og arbejder i de andre nordiske lande.  

Landsstyrelsen bad generalsekretæren om via Hallo Norden, at analysere emnet og derefter evt. 

tage disse sager op over for Ole Stavad og Grænsehindringsrådet.  

Georg Møller henviste til det udsendte papir fra hans hånd om en vision til et langsigtet perspektiv. 

Han tog som udgangspunkt, at et medlemskab af Foreningen NORDEN fremadrettet skal være 

noget bredere og dermed give plads til medlemmer, som har lyst til ad hoc at ideudvikle og præge 

det nordiske samarbejde på folkeligt plan. Processen kan få et variabelt forløb, men skal efter hans 

opfattelse afsluttes senest med ajourførte visioner ved repræsentantskabsmødet i 2019 i forbindelse 

med at foreningen kan fejre sit 100 års jubilæum. I debatten kan sættes fokus på bl.a. følgende for at 

underbygge behovet for en proces: Revitalisering af det værdipolitiske fundament - Hvad er 

fremtidens nordiske fællesskaber - Hvordan løfter foreningen de fremtidige opgaver i en verden, 

hvor vi i dag er borgere på flere niveauer - Hvad skal karakterisere foreningen i fremtiden - 

Hvordan får vi den nordiske samtale tilbage til folket - Hvordan udvikler vi den unikke folkelige 

opbakning til det nordiske samarbejde. 

Elisabeth Espedal mente også, det var vigtigt, at vi kom i gang med at forberede 100-års fejringen. 

Hun foreslog, at der blev taget kontakt til de nordiske postvæsener med henblik på at udgive et 

fællesnordisk frimærke i anledningen.  

Landsstyrelsen tilsluttede sig initiativerne, men bad om, at man overvejede hvorvidt visionen 

skulle vedtages på repræsentantskabsmødet 2018, så den kunne danne udgangspunkt for 

aktiviteterne i jubilæumsåret. 

Landsstyrelsen havde herefter en drøftelse af det forslag fra Viborg-afdelingen, hvor Grethe Hald 

på foreningens repræsentantskabsmøde 2015 bad landsstyrelsen se på mulighederne for at få et 

særligt kontingent for unge til nedsat pris, da vi jo skulle gøre noget mere, for at tiltrække yngre til 

foreningens arbejde. Det skulle selvfølgelig gøres i et samarbejde med Foreningen NORDENs 

Ungdom. Dirigenten henviste spørgsmålet til landsstyrelsen. 

Jørgen Andresen mente ikke, at vi kunne have et differentieret kontingent for medlemmer, der var 

over 30. Til gengæld foreslog han, at man gav tilladelse til, at unge (30 – 50-årige) kunne etablere 

deres egne afdelinger af Foreningen NORDEN lokalt, og dermed få nogle aktiviteter, der var mere 

egnede for denne aldersgruppe. 

Susanne Prip Madsen foreslog, at vi inddrog facebookgruppen 30+ i den fortsatte drøftelse af, 

hvordan vi organiserer den gruppe, der er for gammel til at være ung og for ung til at være gammel 

 

Flemming Thøgersen mente, at ideen med at give de 30+ mulighed for at danne deres egne 

lokalafdelinger – det vil jo i alle tilfælde kun blive i de store universitetsbyer – var god, og en ny 

lokalafdeling vil jo alligevel først kunne fungere, når landsstyrelsen havde godkendt den. 

Erling Pilgaard mente debatten var noget pip, da de unge jo bare kunne melde sig på banen og lave 

noget hos os, der var der i forvejen. 

Lizzie Moe mente, vi skulle kalde en spade en spade og indrømme, at vi ikke har så mange 

aktiviteter, der appellerer til de unge. 



Georg Møller konkluderede, at landsstyrelsen havde været imod differentieret kontingent, og at 

forretningsudvalget arbejder videre med sagen. 

5. Formandskabsåret 2015 

Peter Jon Larsen henviste til det udsendte oplæg til arbejdsmarkedsdelen i formandskabsårets 

arbejde i form af program for symposiet. Der er nu etableret en hjemmeside om arrangementet 

www.detnordiskearbejdsmarked.org, hvor man også kan melde sig til. Vi er i gang med et lignede 

projekt med fokus på ytringsfrihed, demokrati og foreningsfrihed med inddragelse af NGO’er fra 

Rusland og Baltikum. Arbejdsmarkedssymposiet vil blive afholdt på Aalborg Universitet den 3. 

december og ytringsfrihedskonferencen på Københavns Universitet den 13. november. Foreningen 

har jo fået kr. 500.000 til de to arrangementer, og den største del af økonomien bliver brugt på det 

forskerteam af nordiske forskere, der fremlægger resultatet af deres arbejdsmarkedsforskning på 

symposiet i Aalborg. 

 

6. Meddelelser 

 

a.) forretningsudvalget 

Georg Møller henviste til referatet fra seneste møde, der er tilgængeligt på foreningens intranet. 

Han gentog foreningens tak til personalet for den store indsats i forbindelse med flytningen. 

 

b.) Idepolitisk udvalg 

Der havde ikke været afholdt møde i udvalget siden sidst. 

c.) Uddannelsesudvalg 

Merete Riber gjorde opmærksom på, at næste møde i udvalget blev afholdt den 30. september. 

Indtil videre var der arbejdet med forberedelsen af den nordiske biblioteksuge, hvor vi – som 

sædvanlig – kunne konstatere, at FNF (der fik alle pengene til opgaven) endnu en gang var meget 

sent ude med materialer og oplysninger. 

 

d.) Kommunikationsudvalg 

Georg Møller gjorde opmærksom på, at den udvidede udgave af hvervefolderen nu var på vej 

gennem trykkeriet. 

e.) Landsformand 

Georg Møller henviste til punkt 3. Siden sidst. 

f.) generalsekretær 

Det samme gjorde Peter Jon Larsen. 

 

7. Økonomi 

Georg Møller henviste til de udsendte bilag med opstilling over udgifter i forbindelse med flytning, 

som vi vidst god kan være – mere end – tilfreds med. Derudover henviste han til den udsendte 

halvårsbudgetopfølgning og estimat for året, samt nyt budget for 2015, som vi fik tilladelse til at 

http://www.detnordiskearbejdsmarked.org/


revidere af repræsentantskabet. Budgettet er lig med estimatet, da det er lavet så sent, at vi har alle 

kendte indtægter og udgifter med for resten af året. 

Peter Jon Larsen gennemgik posterne, og glædede sig over, at han kunne holde det, han havde 

lovet repræsentantskabet, nemlig at regnskabet 2015 ikke blev lige så pænt, som regnskabet 2014, 

men han glædede sig også over, at han ikke fik lige så meget ret, som han selv havde troet  

Landsstyrelsen glædede sig over resultaterne. 

Georg Møller henviste til, at vi nu havde styr på økonomien med en forventet egenkapital i 2017 på 

1.3 mio. kr. og et forventet overskud i de kommende år på 163.000 kr., hvilket var glædeligt. Han 

foreslog i lyset af dette, efter at have forelagt det i forretningsudvalget, som havde tilsluttet sig 

forslaget, at foreningen fra 2016 afsætter en aktivitetspulje på kr. 50.000,00 til støtte til det lokale 

arbejde og, at man i forbindelse med en sådan pulje stiller nogle kriterier op: det skulle være til 

fornyende aktiviteter, der skulle være rapporteringspligt og på grundlag af rapporteringerne skal 

landsforeningen udarbejde et idekatalog, så vi kan give ideerne videre til de andre lokalafdelinger 

med angivelse af effekten. 

Landsstyrelsen godkendte forslaget.        

 

8. FNF 

Georg Møller refererede udviklingerne i FNF, hvor der nu var kommet ny forbundssekretær, hvor 

vedtægter var justeret og – på danske foranledning, men svensk forlag – forbundsmødet hver andet 

år var blevet genindført til afløsning af de tidligere styreseminarer. Han håbede, at lederskiftet nu 

fik de tiltrængte konsekvenser, hvor FNF ikke skal være en stat i staten, men hvor vi decentraliserer 

beslutninger, projekter og økonomi og hvor vi i højere grad bliver vagthunden og forbedrede 

samarbejdet med henblik på at få yderligere indflydelse på de nordiske processer. Han gjorde 

endvidere opmærksom på, at Danmark overtager formandskabet for FNF i 2016, lige som han 

oplæste den udtalelse, der – på svensk foranledning, men dansk forslag – var blevet vedtaget på 

forbundsmødet, der havde været afholdt den 12. – 13. september på Schæffergården i Gentofte. 

Peter Jon Larsen henviste til det udsendte notat on Nordjobbs fremtid, som han have udarbejdet til 

direktørkollegiet.  

Landsstyrelsen tog orienteringerne til efterretning. 

 

9. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 21. november 2015 i Vejle 

Sagen har været i skriftlig høring, og der var ikke kommet indvendinger mod den valgte 

procedure, lige som der ikke pt. er modtaget yderligere kandidater. 

Jørgen Andresen bad om, at der i forbindelse med Tillidsmandsdagen og samtalerne ved 

bordene/gruppearbejdet på forhånd blev lavet en mixet gruppeinddeling. 

 

10. Konstitueringer   

Georg Møller henviste til den i indkaldelsen vedhæftede oversigt over de nuværende 

konstitueringer og kommissorier. Forretningsudvalget havde på sit møde indstillet, at den 

nuværende konstituering som udgangspunkt skal fortsætte til efter næste ordinære 

repræsentantskabsmøde i maj 2016. 



 

Line Barfod gjorde opmærksom på, at der så var gået to år uden ændringer i ledelsen. 

Jørgen Andresen foreslog med henvisning til formandens bemærkninger under Handleplan, at 

kommunikationsudvalget fortsætter uagtet kommissoriet pt. var udtømt.  

Landsstyrelsen vedtog på grundlag af den foreliggende særlige situation, at den siddende 

næstformand, det siddende forretningsudvalg og de siddende udvalg fortsætter uændret ind til efter 

repræsentantskabsmødet i maj 2016, hvorefter vi vender tilbage til den sædvanlige procedure. 

Landsstyrelsen vedtog også, at Susanne Prip Madsen fortsatte, som foreningens observatør i 

Foreningerne NORDENs Ungdom, samt at Københavnsafdelingen fortsat var Foreningen 

NORDENs repræsentant i BSNGO (Østersølandenes frivillige organisationers netværk). 

 

11. Eventuelt – herunder evaluering og fastsættelse af kommende møde(r) 

Ingen bemærkninger under evaluering af mødet, men for så vidt kommende møder bemærkede 

Erling Pilgaard, at det ikke var hensigtsmæssigt, at landsstyrelsesmøder altid blev placeret i 

København. 

Elisabeth Espedal fortalte om den vellykkede nordiske sommerlejr, der igen i 2015 var blevet 

afholdt på Den nordiske Lejrskole i Hillerød med 50 unge deltagere fra Norden. 

Næste ordinære møde blev fastsat til 

LØRDAG DEN 27. FEBRUAR 2016 KL. 11.00 – 16.00 I ODENSE. 

PJL/pjl 07.10.15 


