
Foreningen NORDEN

Referat af landsstyrelsens møde
LØRDAG DEN 21. MARTS 2009 KL. 11.00 - 16.00

PÅ HOTEL BYPARKEN, GRØNNINGEN 2, 6000 KOLDING

Til stede: Arne Nielsen, Henrik Hagemann, Susanne Prip Madsen, Georg 
Møller, Erik Rasmussen, Merete Rieber, Helge Thorm, Sonny Berthold, 
Andreas Bruun, Beth Espedal, Lisbeth Johansen, Erna Madsen, Hjørdis 
Mejborn, Dorit Myltoft, Inge Vejby Møller, Tulle Olsen, Torben Rasmussen, 
Axel Schade, Ole Stavad, Kathrine Stensgaard, Helge Sørensen, Jens Peter 
Thestrup, Flemming  Thøgersen,  Martti Issakainen og Karen Klint.

Fra landskontoret: Peter Jon Larsen, Maj-Britt Skovbro Hansen og Klaus 
Elmo Petersen. 

Referat: Klaus Elmo Petersen. 

Gæst: Frode Sørensen (pkt. 2.).
 

1. Fastsættelse af dagsorden

Nyt pkt. 3.a) Valg af medlem til forretningsudvalget.

2. Formandskrisen og foreningens økonomi 

Frode  Sørensen var  inviteret  til  at  redegøre  for  beslutningen  om  sin 
fratræden som formand.

Arne Nielsen forelagde forretningsudvalgets synspunkter.

Landsstyrelsen  havde  herefter  en  konstruktiv  drøftelse  af 
formandssituationen. Landsstyrelsen konkluderede, at man ønskede ro og 
tid  til  at  finde  den  rigtige  formand  formentlig  til  det  ordinære 
repræsentantskabsmøde i 2010.

Fokus  for  landsstyrelsens  arbejde  skal  være  fremadrettet,  og  der  skal 
udarbejdes  en  strategi  for  foreningens  virksomhed,  der  også  omfatter 
organisatoriske  forhold,  herunder  forholdet  mellem det  politiske  og det 
administrative niveau.



3. Godkendelse af referat fra mødet 8. november 2008

Kathrine  Stensgaard havde  bemærkninger  til  s.3  pkt.5.  "I  budgettet 
fastholdes et overskud på 50.000 kr. til landsforeningen".
 
Peter Jon Larsen fortalte, at referatet var i overensstemmelse med det der 
blev besluttet, men han var enig med Kathrine i at denne post burde tages 
ud af budgettet, når garantisummen var frafaldet. Lokalafdelingernes andel 
af indtægten fra solgte lodder er uændret.  Kathrine bemærkede,  at der i 
rapporten fra Skole- og biblioteksudvalget blev nævnt, at  udvalget ville 
arbejde med kontakt til lokale skolenetværksmedlemmer. Der havde endnu 
ikke  været  en  sådan kontakt  til  skolenetværksmedlemmet  på Fyn.  Med 
disse bemærkninger blev referatet godkendt.

3. a) Valg af medlem til forretningsudvalget

       Der var 2 kandidater til den ene ledige plads i forretningsudvalget: 
       Kathrine Stensgaard og Jens Peter Thestrup. 
       Efter skriftlig afstemning blev Jens Peter Thestrup valgt.

4. Foreløbigt regnskab for 2008

Peter  Jon  Larsen henviste  til  det  udsendte  foreløbige  regnskab  og 
bemærkede,  at  resultatet  er  tæt  på  det  budgetterede  ligesom  det  er 
glædeligt,  at  antallet  af medlemmer efter  faldet sidste år nu stort  set er 
stabilt trods kontingentforhøjelsen. 

Ole Stavad bemærkede, at indtægts- og udgiftssiden vedr. aktiviteter på 
Frederiks og Carls Bastioner skal specificeres i det endelige regnskab. 

Arne Nielsen konkluderede, at landsstyrelsen tog det foreløbige regnskab 
til efterretning.

5. Revideret budget 2009, 2010 og 2011

I  forbindelse  med  det  reviderede  budget  omtalte  Peter  Jon  Larsen 
arbejdet med at ansøge ekstra midler til  foreningen. Udenrigsministeriet 
forelægges en ansøgning om ekstra bidrag til foreningen på kr. 500.000 i 
forbindelse med, at Danmark 2010 overtager formandskabet for Nordisk 
Ministerråd. 

Arne Nielsen pointerede at aktivitetsudvalget anbefaler at internt kursus 
gennemføres som planlagt i 2009. 



Georg Møller fortalte at informationsudvalget planlægger at Norden Nu 
skal  udkomme  med  4  numre  som  sædvanligt,  dog  reduceres  det  ene 
nummer ved at indstikket om lokalafdelingerne aktiviteter tages bort. 

Erna  Madsen foreslog  i  den  forbindelse,  at  indstikket  i  stedet 
offentliggøres på foreningens hjemmeside. 

Jens  Peter  Thestrup støttede  dette  og  bemærkede  i  øvrigt,  at 
aktivitetsudvalget vil gennemgå reglerne for rejserefusion.

6. Foreningerne Nordens Forbund

Arne Nielsen fortalte om FNFs præsidiemøde i Island. Mødet bar præg af 
at det blev afholdt netop i de dage, hvor Island fik ny regering som følge af 
finanskrisen.

7. Situationen i lokalafdelinger og kredse

Landsstyrelsen  drøftede lokalafdelingernes  situation  på  baggrund af  det 
udsendte  materiale  fra  Vejle-kredsen,  Ribe-kredsen  og  Nyborg 
lokalafdeling. Den nye kommunale og regionale struktur i Danmark har 
skabt behov for ændringer og sammenlægninger af afdelinger og kredse. I 
drøftelsen indgik også ideer til dels hvordan lokalafdelingerne kan indgå i 
venskabsbysamarbejdet under de nye vilkår, dels med nye aktiviteter, der 
kan tiltrække flere medlemmer.
 

8. Konstituering af Informationsudvalget

Georg Møller blev valgt som ny formand for udvalget og Lizzie Moe som 
nyt medlem.

9. Forberedelse af repræsentantskabsmødet 16. maj 2009

Arne Nielsen foreslog,  at  man følger  den vedtægtsbestemte dagsorden. 
dette betyder, ar der ikke vælges ny formand på mødet. 

Ole Stavad foreslog at forretningsudvalget bemyndiges til at tage bestik af 
situationen og lade valg af formand indgå i dagsordenen, hvis der skulle 
komme en egnet kandidat på banen. 

Kathrine  Stensgaard ønskede  at  valg  af  formand  under  alle 
omstændigheder skulle være på dagsordenen for repræsentantskabsmødet.

Peter Jon Larsen fortalte,  at  Albertslund kommune er vært for mødet. 
Lokalafdelingerne i området er inddraget i planlægningen af mødet. 



Arne Nielsen erindrede om at årets modtager af foreningens hæderspris er 
Museet for Religiøs Kunst.

10. Meddelelser

a) Rapport fra Aktivitetsudvalg

Har drøftet processen for gennemførelse af internt kursus, der i 2009 
vil  få  globalisering  som  tema.  Vil  udarbejde  forslag  til  regler  for 
rejsegodtgørelse.

b) Rapport fra Miljø- og Klimaudvalg

Udvalget  har  ansvaret  for  temaet  på  repræsentantskabsmødet  og 
arbejder på at skaffe oplægsholdere.

c) Rapport fra Skole- og Biblioteksudvalget

Udvalget arbejder fortsat på, at der skal indgå en norsk eller svensk 
tekst til afgangsprøven. Det undersøges hvordan forholdene er i Norge 
og  Sverige.  Der  arbejdes  fortsat  på  at  skaffe  stof  til  den  nye 
skolehjemmeside,  og udvalget  vil  finde  en  løsning  på,  hvordan der 
fortsat kan være kontakt til de lokale skolenetværksmedlemmer.

d) Rapport fra Informationsudvalg

Udvalget er optaget af arbejdet med at undersøge muligheden for at 
skabe  ekstra  indtægter  til  udgivelsen  af  bladet  ved  hjælp  af  flere 
annoncer.

e) Rapport fra Sprogudvalg

Henrik  Hageman omtalte  regeringens  sprogredegørelse.  De  gode 
nordiske  ting  er  desværre  helt  udeladt.  Udvalget  vil  rette  en 
henvendelse til ministeren i den anledning.

11. Eventuelt – herunder fastsættelse af kommende møder
           

Næste landsstyrelsesmøde
26. maj i Odense.

KEP/pjl 27. marts 2009.


