
FORENINGEN NORDEN

Referat af Landsstyrelsesmøde
Lørdag den 23. februar 2008 på Frederiks Bastion.

Deltagere: Frode Sørensen, Arne Nielsen, Susanne Prip Madsen, Merete Riber, Henrik 
Hagemann, Dorit Myltoft, Kathrine Stensgaard, Elisabeth Espedal, Flemming Thøgersen, 
Helge Sørensen, Jens Peter Thestrup, Axel Schade, Helge Torm, Kristen Touborg, Henning 
Sørensen (suppleant for Poul E. Frederiksen), Erna Madsen (suppleant for Jens Rahbek 
Pedersen).

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

Fraværende med afbud: Erik Rasmussen. Frants Hagen Hagensen, Karen Klint, Else Theil 
Sørensen, Sonny Berthold, Christian Steffensen, Ole Stavad, Inge Vejby Møller, Lisbeth 
Johansen, Erik Frigård Mogensen, Jens Rahbek Pedersen, Tulle Olsen, Poul E. Frederiksen 
og Lars Aagaard.

1.  Fastsættelse af dagsorden.

Den udsendte dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra mødet 24.oktober 2007.
 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

3. Beslutningspunkter.

a) Foreningen NORDEN’s Strategiplan 2008-10.

Arne  Nielsen fremlagde  og  kommenterede  det  udsendte  forslag  til  Strategiplan.  Planen 
indeholder 8 visioner samt en tilhørende strategi, der med baggrund i økonomi m.m. skal lede til 
opfyldelse af visionerne.  Organisationsudvalget har valgt at markere nogle af visionerne som 
særligt  prioriterede,  selv  om  alle  8  er  vigtige.   Globaliseringen  i  Norden/Norden  i 
globaliseringen er et prioriteret område i samarbejde med de øvrige Norden foreninger og FNF. 
Miljø og klima er særligt prioriteret i Danmark, da FN’s klimatopmøde afholdes i København i 
2009.

Flemming Thøgersen mente at det var et fortrinligt forslag, men han syntes at afsnittet om 
venskabsbysamarbejdet  var  for  defensivt.  Mente  også  at  der  manglede  noget  om  det 
sprogpolitiske  –  2008  er  Sprogår!   Foreslog  at  Østersørådets  fremtid  indgik  under 
globaliseringsafsnittet. 



Arne Nielsen var enig i bemærkningerne omkring venskabsbysamarbejdet. Det sprogpolitiske 
håndteres af det sprogpolitiske udvalg.

Henrik Hagemann mente,  det  sprogpolitiske  bør  indgå i  strategiplanen.  Henrik  Hagemann 
udarbejder en tekst.

Kathrine  Stensgaard roste  planen,  men  så  gerne  at  der  blev  gjort  mere  under  vision  5 
kulturinstitutioner.   F.eks.  Nordiske  Filmdage  og  lignende  initiativer.  (Nordiske  Filmdage  i 
Helsingborg blev nævnt som et eksempel til efterfølgelse).

Peter Jon Larsen informerede om, at et idekatalog omkring afholdelse af Nordiske Filmdage er 
på vej fra Landskontoret.

Henning  Sørensen påpegede  at  foreningen  også  skal  påvirke  undervisningsvejledningen  i 
nordiske sprog for seminarierne.

Frode Sørensen fortalte fra det nyligt afholdte møde med Bertel Haarder, at dette punkt havde 
været drøftet med ministeren. Der var enighed om, at der skal være en ”risiko” for at komme op 
i en nordisk tekst til eksamen. Dette gælder også folkeskolens afsluttende prøve i dansk.

b). Foreløbigt regnskab for 2007.

Peter Jon Larsen fremlagde det foreløbige resultat for 2007 og understregede, at det vil være 
tæt på det endelige resultat når det gælder nettooverskuddet; der kan fortsat ske ændringer af 
posteringer på de forskellige konti. Den nye kontingentfordeling slår nu igennem. Den betyder 
sammen med færre udgifter for lokalafdelingerne, at disse tilføres ca. 400.000 kr. mere i forhold 
til 2006.

c). Norden i Bio.

Frode Sørensen orienterede om Norden i Bio 2008 med temaet tolerance. Materialet sigter på 
de ældste elever. Kredsene blev opfordret til aktivt at afsætte materialet til lokale skoler. Mente 
at Norden i Bio bør fortsættes i de kommende år, da materialet er rigtigt godt.

Jens  Peter  Thestrup gjorde  opmærksom  på  at  Center  for  Undervisningsmidler  (tidligere 
Amtscentraler) og skolebibliotekarforeningen er et vigtige led i markedsføringen af materialet. 

Arne Nielsen opfordrede kredsene til at købe materialet og dele det ud på skoler for på den 
måde at hverve nye skolemedlemmer.

Kathrine  Stensgaard foreslog  at  kontakte  Dansklærerforeningen,  materialet  kan  evt. 
distribueres via deres bogpakke til medlemmerne.

d). Morgengry og Skumringstid.

Frode Sørensen fortalte at projektet i 2007 havde været særdeles godt med flere deltagere i 
Danmark end nogensinde før. Nordisk Ministerråd stopper med finansieringen fra 2009. FNF 



har besluttet at projektet fortsætter i FNF-regi fra 2009 og fremefter. Vi fortsætter dermed med 
den gode kontakt til biblioteker og skoler. Temaet for Skumringstid 2008 bliver: Kærlighed til 
Norden.  Teksten udarbejdes  i  år  specielt  til  temaet  af  den norske  forfatter  Jan Kjærstad. 
Teksten forventes færdig ca. 1. maj.

Axel Schade påpegede at 1. maj ligger sent i forhold til lokalafdelingernes planlægning.

Kathrine  Stensgaard mente,  at  plakaterne  er  vigtige for  markedsføringen af  Skumringstid. 
Postkortene kan vi derimod godt undvære.

Jens  Peter  Thestrup påpegede  at  det  i  forhold  til  eleverne  er  vigtigt  med  nogle  nordiske 
materialer.  Bogmærkerne,  med  oplysninger  om de  nordiske  lande  og  selvstyrende  lande  er 
fortrinlige i denne sammenhæng.

Merete Riber fortalte at mange biblioteker faktisk anvender postkortene i markedsføringen af 
Skumringstid.

e). Samarbejdet med Københavns kommune om Børneklimakonference 2009.

Peter  Jon  Larsen omtalte  samarbejdet  med  Københavns  Kommune  i  forbindelse  med 
klimakonferencen  i  2009.  Samarbejdet  skal  blandt  andet  resultere  i  en  nordisk  klima-
undervisningsportal. Brevvekslingsprojektet skal på sigt føres over i denne portal.

Frode  Sørensen fremhævede,  at  dette  projekt  kan  give  mulighed  for  at  revitalisere 
venskabsbysamarbejdet på undervisningsområdet.

f). Udvalgsstruktur.

Frode Sørensen præsenterede  tankerne bag det  udsendte  oplæg til  ny udvalgsstruktur.  Der 
etableres  et  nyt  klima-  og  globaliseringsudvalg.  Konstitueringen  af  udvalgene  følger 
repræsentantskabsmøderne.

Dorit Myltoft spurgte til ændringerne i forhold til Nordjobb-netværket, som skal overtage elev- 
og lærerudvekslingerne.

Frode  Sørensen mente,  at  det  er  en  god  ide  at  placere  venskabsklasseudvekslingen  under 
Nordjobb-netværket.

Jens Peter Thestrup mente, at elevudvekslingerne burde følge skole-udvalget.

Arne Nielsen påpegede, at det kunne være en fordel at placere skole-netværket sammen med 
Nordjobb-netværket, da skolenetværket ikke er indrettet på egentlig projektvirksomhed.

Frode Sørensen sagde på forespørgsel  fra  Dorit  Myltoft,  at  det  kunne være en  god ide at 
placere Nordjobb direkte under forretningsudvalget. Fortalte endvidere, at der fra dansk side er 
taget  initiativ  i  forhold  til  FNF  for  at  undgå  den  skæve  fordeling  af  Nordjobbere  mellem 
landene. Der er risiko for at Nordjobb udvikler sig til et bilateralt svensk-finsk projekt.



g). Formandsinfo.

Frode Sørensen orienterede om ideen med det nye Formandsinfo. Det skal udkomme ca. 1 
gang om måneden (dog ikke juli),  være aktuelt  og kortfattet.  Nyhedsbrev for  tillidsfolk vil 
fremover i højere grad være tilgængeligt via Foreningen NORDENs hjemmeside. 

h). Landslotteri. (jf. FU-referatet af 19.12.07 pkt. 3.c.)

Landsforeningens overskud i forbindelse med landslotteriet har i de senere år været faldende. 
Lokalafdelingernes overskud har været ca. 200.000 kr. Landsforeningen bærer hele risikoen i 
forbindelse med udbetaling af præmier. Antal lodder nedsættes i 2008 fra 170.000 til 85.000.
Hvis  landslotteriet  skal  fortsætte  efter  2008  skal  fordelingen  mellem  lokalafdelingerne  og 
Landsforeningen tages op til overvejelse.

Jens Peter Thestrup mente at lodsedelprisen burde hæves til 20 kr. 

Frode Sørensen konkluderede, at Landsstyrelsen drøfter landslotteriet igen, når lotteriet 2008 
er afsluttet.

Kathrine  Stensgaard påpegede  -  med  udgangspunkt  i  referatet  fra  mødet  i 
Organisationsudvalget  –  at  det  vil  være  katastrofalt  for  det  lokale  arbejde  med  at  skaffe 
medlemmer, hvis aktivitetsfonden nedlægges.

Frode Sørensen bemærkede at aktiviteter som Norden i Bio og Skumringstid også medvirker til 
at  fastholde  medlemstallet.  Bevægelserne  tilgang/afgang  i  medlemstallet  skal  analyseres 
nærmere.

Jens Peter Thestrup mente at rejser og læsekredse har en positiv indflydelse på medlemstallet.

Peter Jon Larsen påpegede, med udgangspunkt i et konkret tilfælde, at det er vigtigt at der 
altid er en repræsentant med fra lokalafdelingen på rejser arrangeret af lokalafdelingerne.

4. Forberedelse af repræsentantskabsmødet 24. maj i Ålborg.

a). Gennemgang af dagsorden.

Den udsendte dagsorden blev gennemgået.  Det blev bemærket at  Poul E. Frederiksen ikke 
genopstiller til forretningsudvalget.  Frode Sørensen meddelte at han er villig til genvalg som 
landsformand.

b). Hæderspris.

Efter en kortere drøftelse besluttede landsstyrelsen, at årets prismodtager skal være forfatteren 
Vagn Lundby (Det nordiske Testamente). 



c). Tekniske rammer.

Mødet afholdes i Ålborg kommunes flotte byrådssal.

5. Meddelelser.

a). Landsformanden.

- Norden i Fokus og Informationskontorerne.

Frode  Sørensen fortalte  at  Nordisk  Ministerråd  havde  opsagt  kontrakten  –  uden  varsel  – 
vedrørende Norden i Fokus, således at  det skulle afsluttes primo 2008. Den opsigelse er nu 
udskudt til  1/1 2009. Tilskuddet  til  Informationskontorerne  og dermed også Norden NU, er 
ligeledes opsagt pr. 1/1 2009. FNF og Nordisk Råd er imod denne beslutning. Bertel Haarder 
har givet udtryk for at han heller ikke mener,  at beslutningen er velovervejet.  Vi har derfor 
forhåbning om at ordningen kan fortsætte efter 1/1 2009.

Axel Schade spurgte, med udgangspunkt i landsformandens bemærkninger om udsigten til et 
informationskontor i Nordjylland.

Frode Sørensen mente,  at  vi  var  kommet  langt  i  forhold til  at  få et  informationskontor til 
Nordjylland, men vi må indtil videre afvente beslutningen om informationskontorernes fremtid.

Frode Sørensen oplyste at han, som et resultat af det gode og konstruktive møde med Bertel 
Haarder, formentlig vil skrive en kronik omkring sproginitiativet sammen med Bertel Haarder.

- Nordjobb.

Intet at bemærke ud over det der blev nævnt under udvalgsstruktur.

b). Generalsekretær.

Intet at bemærke ud over det der er blevet nævnt under de foregående punkter.

6. FNF.

a). Præsidie- og direktørsmøder.

Peter Jon Larsen orienterede om de fortsatte bestræbelser på at få lavet fælles løsning på web-
systemer i FNF-regi.

7. Eventuelt.

Helge Sørensen spurgte om der må reklameres med medlemsrabatter på rejser arrangeret af 
lokalafdelingerne.

Peter Jon Larsen meddelte at det er helt ok!



Susanne  Prip  Madsen fortalte  at  FNU  har  nået  målet  for  antal  medlemmer  for  at  være 
berettiget til støtte fra DUF. FNU var taknemlige for den støtte de havde fået for at nå målet.

Næste landsstyrelsesmøde: 28. maj kl. 17.00 – 21.00 i Odense.

KEP/pjl 03.03.08

 


