
Foreningen NORDEN 

 

REFERAF AF LANDSSTYRELSESMØDE 

LØRDAG DEN 2. APRIL 2010 KL. 11.00 - 16.00 

på Comfort Hotel Xpress, Copenhagen, Oslo Plads 5, 2100 København (tidl. Østerport Hotel). 

 

Tilstede: Line Barfod, Bente Dahl, Hanne Ekstrand, Beth Espedal, Henrik Hagemann, Frants 
Hagen Hagensen, Ingelise Holm, Karen Klint, Susanne Prip Madsen, Lizzie Moe, Georg 
Møller, Arne Nielsen (landsformand), Erik Rasmussen, Torben Rasmussen, Merete Riber, 
Axel Schade, Andreas Stampe og Svend Tychsen.  

Oplægsholder: Helle Bjerregård, Dansk Folkeoplysnings Samråd. 

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

Referat: Peter Jon Larsen. 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra 13. november 2010 

Referatet blev godkendt. 

  

3. TEMA: Frivillighedsåret 2011  

    Oplæg ved Helle Bjerregård, udviklingskonsulent Dansk Folkeoplysnings Samråd 

Helle H. Bjerregårds hovedpointer var:  

Frivillighedsårets dagsorden er præget af det frivillige sociale arbejde, DFS ønsker at gøre den 
bredere og inddrage det idébårne frivillige foreningsarbejdes betydning for demokratiet. DFS’ 
aktiviteter i anledning af Frivillighedsåret er:  

- Deltagelse i den ministerielt nedsatte følgegruppe for Frivillighedsåret 
- Løbende nyheder om frivillighed på hjemmesiden og i Netavisen – www.dfs.dk   
- Hjemmesidekampagne i 2.halvår med portrætter af Folkeoplysningens Frivillige 
- Udvikling af materialer der kan bruges lokalt af medlemsorganisationer i efteråret 
- Møderække for ansatte og frivillige i medlemsorganisationerne – i foråret hhv. den 27. april 

(erfaringsudvekeling om aktiviteter i frivillighedsåret), 12. maj (Projekt Frivillig) og 8. juni 
(intern uddannelse af frivillige). Læs mere på www.dfs.dk  



- Evt. medlemskonference i august om frivillighed 
Frivillighedsåret byder bl.a. på en (årligt tilbagevendende) national frivillighedsdag, ”Frivillig 
fredag”, den sidste fredag i september, i år den 30/9. Her opfordres alle lokalforeninger til at lave 
aktiviteter, holde åbent hus m.m.  

På mødet kom en idé frem om at Foreningen NORDENs lokalafdelinger tilbyder de lokale skoler et 
oplæg af en frivillig om foreningens formål og det nordiske samarbejde.   

Frivillighedsårets officielle hjemmeside er: www.frivillighed2011.dk  - her kan man også lægge 
møder, foredrag m.m. ind, der har relation til frivillighed.   

Projekt Frivillig er et initiativ, der skal give studerende på ungdomsuddannelser indsigt i frivilligt 
arbejde ved at de får et bevis, der kan vedlægges eksamensbevis fx ved jobsøgning, hvis de har 
udført min. 20 timers frivilligt arbejde i en forening. Læs mere på www.projektfrivillig.dk, hvor I 
også kan oprette jeres forening, og på www.frivilligjob.dk kan I slå ”jobs” op, som I gerne vil have 
frivillige til at udføre.  

På mødet kom ideer op om f.eks. at få unge til at dokumentere lokalforeningernes arbejde på de 
elektroniske medier, eller være med til at udvikle lokalforeningens hjemmeside. De lokale 
Frivilligcentre er ofte omdrejningspunkt for formidling af frivillige jobs, og er en central 
samarbejdspartner i Projekt Frivillig, man kan derfor overveje at søge optagelse hos disse. 

Susanne Prip Madsen fortalte om 2011-gruppens arbejde med det europæiske frivillighedsår, 
herunder planer for en frivillighedsturne rundt i Danmark. Hun gjorde opmærksom på den helt 
særlige nordiske frivillighedstradition, der adskiller sig fra resten af verdens folkelige traditioner.  

Karen Klint mente, at udfordringen i fremtiden lå i at få de unge til at tage del i driftssiden af det 
folkelige arbejde. 

Svend Tychsen så foreningsDanmark som bærer af civilsamfundet. 

Line Barfod opfordrede til, at man i frivillighedsåret fik unge til at lave en film om 
frivillighedsindsatsen, så andre unge kan se, hvor vigtigt frivilligt arbejde er. 

Bente Dahl mente det vigtige var at knytte frivilligt arbejde til medborgerskabsbegrebet. 
 
4. Forberedelse af Repræsentantskabsmøde 28. maj 2011  

1. Valg af dirigent 
Landsstyrelsen bad formand og generalsekretær finde en egnet dirigent. 

2. Landsformandens beretning om virksomheden 
Arne Nielsen fortalte om planer med den mundtlige beretning og ar 
sekretariatet pt. var ved at udarbejde den skriftlige beretning. 

3. Landsstyrelsens forslag til Strategiplan 
Landsstyrelsen indstiller de mindre justeringer af handlingsplanen, som 
aktivitetsudvalget har foreslået. 

4. Forslag fra Landsstyrelsen 
Ingen forslag.  

5. Forslag til behandling jf. § 7, stk. 4 
Ingen forslag var modtaget. 

6. Godkendelse af regnskaber 



Peter Jon Larsen gennemgik regnskab og regnskabsprotokol. De kritiske 
revisorer holdt møde den 1. april, og deres udtalelse blev forelagt på 
landsstyrelsesmødet. 
Landsstyrelsen indstillede regnskaberne til godkendelse på 
repræsentantskabsmødet. 

7. Fastsættelse af kontingenter 
Landsstyrelsen indstillede, at da kontingenterne blev reguleret sidste år skal 
de først reguleres i 2012  

8. Godkendelse af justeret budget for det løbende år og budget for de to 
følgende år 

Landsstyrelsen indstillede de fremsendte budgetter for 2011, 2012 og 2013. 
9. Valg af landsformand 

Landsstyrelsen indstiller genvalg af Arne Nielsen 
10. Valg af landsstyrelsesmedlemmer 

Landsstyrelsen indstiller genvalg af Line Barfod, Henrik Brodersen, 
Bente Dahl, Jørgen Glenthøj, Henrik Hagemann, Karen Klint, Susanne 
Prip Madsen, Marion Pedersen, Torben Rasmussen og Kristen Touborg. 

11. Valg af to kritiske revisorer, hvoraf én skal være lokalafdelings-
repræsentant 

Hans Peter Jørgensen har meddelt, at han ønsker at fratræde som kritisk 
revisor.  
Landsstyrelsen indstiller Winnie Vitzansky, fhv. direktør i Danmarks 
Biblioteksforening til genvalg indstiller Dora Bentsen, København til 
nyvalg i stedet for Hans Peter Jørgensen, Silkeborg 

12. Fastsættelse af næste års repræsentantskabsmøde 
Landsstyrelsen bad formand og generalsekretær finde en dato, som ikke 
kolliderede med de danske årsmøder i Sydslesvig. 

13.  Temadrøftelse 
    a.) Oplæg til temadrøftelse 
Landsstyrelsen var enigt om at sætte Et øget nordisk samarbejde som 
tema for årets repræsentantskabsmøde og der var enighed om at bede de i 
folketingsmedlemmer, der sad i foreningens landsstyrelse samt 
formanden for Nordisk Råd Henrik Dam Kristensen om at danne panel 
ved temadrøftelsen. 
    b.) Eventuelt forslag til udtalelse 

               14.   Eventuelt 
 
Spørgsmålet om der skal uddeles en Foreningen NORDENs hæderspris 2011 blev 
rejst og Landsstyrelsen var enigt om at stille uddelingen i bero.  

 

5. FNF 

Arne Nielsen fortalte om det seneste møde i FNF’s præsidium, hvor han nu havde overtaget 
formandsposten. Helsingforsaftalen kan 23. marts 2012 fejre 50 år, hvilket skal bruges til nordiske 
markeringer. Han bad om, at landsstyrelsen gav aktivitetsudvalget i opdrag at sætte konkrete 
aktiviteter i værk både lokalt og landsdækkende. 



Line Barfod mente, at et godt udgangspunkt kunne være opfølgningen på den henvendelse FNF 
havde rette til Nordisk Råd, og hvor der nu er enighed om at sætte et forstudie i værk på Center for 
nordiske studier ved Helsingfors Universitet. En delrapport skulle være færdig op til jubilæet og den 
skal ud til folkelig høring. 

Henrik Hagemann forslog, at Norden Nu udgav et temanummer om Helsingforsaftalen. 

Erik Rasmussen tog den aktuelle sag om pasunionen op, hvor danske politikere havde sået tvivl 
om pasunionen i forbindelse med paskontrol ved den dansk-svenske grænse. Han havde tage 
spørgsmålet op over for Karsten Lauritsen (MF, V), som havde været i pressen med udtalelser, 
som kunne tolkes, som Danmark ikke længere var omfattet af pasunionen. 

Bente Dahl havde også taget sagen op i Mittengruppen, hvor også Venstre sidder, under Nordisk 
Råds møder i Stockholm i den forgangne uge. Mittengruppen vil se på substansen i hændelserne i 
toget mellem Malmø og København med henblik på et spørgsmål til vor justitsminister, som vi på 
den måde rejste gennem Medborgerudvalget i Nordisk Råd.  

Arne Nielsen henviste til den udtalelse, som FNF havde formuleret om emnet: 

Pasunionen gælder også Danmark 
Foreningen NORDENs landsstyrelse og Foreningerne Nordens Forbund, FNF ser med stor 
bekymring på de grænsehindringer i Norden som er fremkommet i den seneste tid. De nordiske 
studerendes sociale tryghed er truet ved studier i Sverige, sagsbehandlingen for svenske pendlere i 
Norge er urimlig lang ved arbejdsløshed og Finland laver en firemånedersregel inden nordboere 
får finske sociale rettigheder. 
Alle disse grænsehindringer står i skærende kontrast til ånden i Helsingforsaftalen som regulerer det 
nordiske samarbejde. 
Senest er det fremgået at danske politikere giver udtryk for at den nordiske pasunion skal sættes ud 
af kraft når det gælder personer med ”ikkenordisk” udseende på grænsen mellem Sverige og 
Danmark. 
Foreningen NORDEN og FNF understreger at også Danmark er en del af den nordiske pasunion og 
at pasunionens bestemmelserne om pasfrihed bør følges fuldt ud. 
 
Landsstyrelsen tilsluttede sig udtalelsen. 
 

6. Økonomi 

Arne Nielsen meddelte, at punktet er et fast punkt på dagsordenen, men indholdet havde vi været 
igennem i forbindelse med repræsentantskabsmødets dagsorden. 
 
7. Meddelelser 
 a.) aktivitetsudvalget 
Arne Nielsen meddelte, at Tillidsmandsdagen nu var fastsat til lørdag den 19. november et centralt 
sted i Danmark. 
 
 b.) skole- og biblioteksudvalget 
Merete Riber refererede fra seneste møde og bad landsstyrelsen godkende de to nye medlemmer af 
udvalget. Peter Schmidt og Helle Nancke var trådt ud af udvalget og erstattet af Hanne Schilling 
og Lise Vogt. 
Landsstyrelsen tilsluttede sig dette. 



 
 c.) informationsudvalget 
Georg Møller henviste også til referatet, som lå på hjemmesiden. 
 
 d.) sprogudvalget 
Henrik Hagemann fortalte om udvalgets arbejde. FNF havde oprettet et sprogligt tæskehold, hvor 
han og Mogens Jensen (MF, S) sad. Endvidere fortalte han om arbejdet med en ny 
retskrivningsordbog, som ville komme i 2012. 
 
 e.) 2011 arbejdsgruppen 
Susanne Prip Madsen henviste til formiddagens temadrøftelse. 
 
 f.) landsformand 
Arne Nielsen gjorde opmærksom på, at Fladså afdeling var lagt ind under Næstved og Hvalsø 
afdeling lagt ind under Roskilde. Landsstyrelsen tog dette ad notam. 
  
 g.) generalsekretær 
Ingen yderligere meddelelser. 
  

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

Næste landsstyrelsesmøde afholdes lørdag den 28. maj 2011 efter 
repræsentantskabsmødet (konstituerende) 

og 

efterfølgende møde afholdes lørdag den 29. oktober 2011 kl. 11 - 16 

 

 

             PJL/pjl 14.04.11 

 

 

                  

   

                

             

 

 

 



 


