
FORENINGEN NORDEN 
 

Referat af landsstyrelsens møde 
TIRSDAG DEN 26. MAJ 2009 KL. 17.00 – 21.00 

på FIRST HOTEL GRAND, JERNBANEGADE 18, ODENSE. 
 

Til stede: Arne Nielsen, Henrik Hagemann, Susanne Prip Madsen, Georg Møller, Erik 
Rasmussen, Merete Rieber, Jens Peter Thestrup, Helge Torm, Sonny Berthold, Lisbeth 
Johansen, Dorit Myltoft, Inge Vejby Møller, Bent Jensen, Erik Paisley (FNU), Lars Aagaard, 
Frants Hagen Hagensen, Axel Schade, Kathrine Stensgaard, , Flemming  Thøgersen,  Martti 
Issakainen. 
 
Fra landskontoret: Peter Jon Larsen og Klaus Elmo Petersen.  

Referat: Klaus Elmo Petersen.  

 
Dagsorden: 
 
1.   Fastsættelse af dagsorden 
 
Landsstyrelsen besluttede at følge den udsendte dagsorden. 
 
2.   Godkendelse af referat fra mødet 21. marts 2009 
 
Landsstyrelsen godkendte uden bemærkninger referatet fra seneste møde. 
 
3.   Evaluering af repræsentantskabsmødet 
 
Arne Nielsen mente, at det havde været et godt møde i nogle fine rammer. Han roste Albertslund 
kommune for et på alle måder fint arrangement.  
 
Bent Jensen foreslog at kredsene på forhånd forberedte indlæg om deres arbejde på det område 
som temaet omhandlede.  
 
Lars Aagaard syntes ikke det var så mærkeligt, at der ikke havde været debat når det nu var et 
"midtvejsmøde". Et forslag til en udtalelse kunne have skabt debat på mødet.  
 
Flemming Thøgersen var især glad for, at der havde været oplægsholdere udefra til temaet om 
klima.  
 
Dorit Myltoft spurgte om der nu også var passende temaer til møderne i 2011 0g 2013.  
 
Susanne Prip Madsen fortalte at miljø-udvalget havde arbejdet på at få lidt mere markante 
oplægsholdere, men der havde været rigtig mange afbud.  
 



Erik Rasmussen mente, at vi skulle gennemføre disse møder et par gange endnu inden vi beslutter 
om vi skal fortsætte men tema-møder.  
 
Frants Hagen Hagensen foreslog sprogforståelse som et tema. 
 
Arne Nielsen konkluderede at der givetvis var relevante temaer at tage op i 2011 og 2013. 
Temaerne skal ses i sammenhæng med strategiplanen. 
 
4.   Meddelelser, herunder indstillinger fra forretningsudvalg og udvalg 
 
Arne Nielsen, FU har primært arbejdet med forberedelserne af repræsentantskabsmødet og 
opfølgning af konklusionerne fra landsstyrelsesmødet 21. marts i Kolding. 
 
Susanne Prip Madsen, Miljøudvalget: Spurgte om der var nogle fra kredsene, der havde prøvet 
studiekredsmaterialet om klima fra Arena Norden. 
 
Merete Riber, Skole- og biblioteksudvalget: Efterlyste materiale til den nye skolehjemmeside.  
 
Lars Aagaard omtalte i den forbindelse et materiale han er ved at udarbejde for biblioteket i 
Flensborg. Dette materiale vil blive stillet til rådighed for skolehjemmesiden.  
 
Merete Riber omtalte DR's nye flotte skolehjemmeside "Norden før og nu".  
 
Georg Møller, Informationsudvalget: Bemærkede at han ikke kunne finde meget om miljø på 
foreningens hjemmeside - det er vigtigt at hjemmesiden afspejler at klima/miljø i øjeblikket er et 
centralt tema for foreningen. 
 
Arne Nielsen, Aktivitetsudvalget: I øjeblikket forbereder udvalget formandsmøderne og internt 
kursus i Odense 21.-22. november. Temaet bliver: Globaliseringen i Norden - Norden i 
globaliseringen. Endvidere arbejdes der med strategiplanen for de kommende år. Til næste FU-
møde vil der foreligge et oplæg til nye regler for rejsegodtgørelse. 
 
Henrik Hagemann, Sproggruppen: Oplyste at foreningens henvendelse til kulturministeren havde 
vakt glæde hos både Jørgen Lund og i Dansk sprognævn. Sproggruppen følger fortsat udviklingen. 
 
5.   Konstitueringer 
 

a) Næstformand 
 
Landsstyrelsen konstituerede sig med Arne Nielsen, som så samtidig er fungerende 
landsformand. 
 

b) Forretningsudvalg 
 
Landsstyrelsen konstituerede sig med Georg Møller, Erik Rasmussen, Merete Riber, 
Susanne Prip Madsen, Henrik Hagemann, Jens Peter Thestrup. Sekretær: Peter Jon 
Larsen. 
 



c) Aktivitetsudvalg 
 
Landsstyrelsen konstituerede sig med Arne Nielsen (formand), Jens Peter Thestrup, 
Martti Issakainen og Helge Sørensen. FNU vil finde en repræsentant til udvalget. 
Sekretær: Peter Jon Larsen. 
 

d) Skole og Biblioteksudvalg 
 
Landsstyrelsen konstituerede sig med Merete Riber (formand), Kristina Aaltonen, Peter 
Schmidt og Helle Nancke. FNU vil finde en repræsentant til udvalget Sekretær: Klaus 
Elmo Pedersen. 
  

e) Miljø og Klimaudvalg 
 
Landsstyrelsen konstituerede sig med Susanne Prip Madsen (formand), Sonny Berthold, 
Erik Rasmussen, Kristen Touborg og Søren Würtz, FNU. Sekretær: Peter Jon Larsen. 
 

f) Informationsudvalg 
 
Landsstyrelsen konstituerede sig med Georg Møller (formand), Lizzie Moe og Flemming 
Thøgersen. Lillian Rasmussen, FNU (observatør) Sekretær: Ole Oxholm. 
 

g) Sproggruppe 
 
Landsstyrelsen konstituerede sig med Henrik Hagemann (formand), Dorit Myltoft, Niels 
Davidsen-Nielsen og Erik Paisley, FNU 
 

Flemming Thøgersen, spurgte om vi er repræsenteret eksternt i organisationer, fonde m.m. hvor 
landsstyrelsen kan vælge/udpege repræsentanter.  
 
Landsstyrelsen vedtog efter forslag fra Jens Peter Thestrup, at dette indgik i arbejdet omkring de 
organisatoriske forhold. 
 
6.   Strategi for foreningens virksomhed, der også omfatter organisatoriske forhold, herunder 
forholdet mellem det politiske og det administrative niveau 
 
Arne Nielsen forelagde det første udkast til strategi. Forretningsudvalget nedsatte på sit møde den 
15. april 2009 en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe, der i første omgang ser på strategidelen, 
bestående af Jens Peter Thestrup, Georg Møller, Henrik Hagemann og Arne Nielsen med 
Peter Jon Larsen, som sekretær.  
 
Erik Paisley (FNU). Det er ok, at vi primært henvender os til et bestemt alderssegment, som har tid 
og lyst til det foreningen tilbyder. Vi skal henvende os til personer, der vil støtte sagen og har status 
i lokalsamfundet. 
 
Bent Jensen. Vi har gode muligheder for at få flere medlemmer. Antallet af personer i målgruppen 
er stigende, og de har i dag bedre råd til at deltage i aktiviteterne, vi tilbyder. Gode arrangementer, 
ikke mindst nordiske rejser, giver flere medlemmer. 



Flemming Thøgersen. Det er et stigende problem at skaffe nye bestyrelsesmedlemmer i 
lokalafdelingerne. En mulig løsning er at flere lokalafdelinger deles om en fælles styrelse. 
 
Dorit Myltoft. Lokalafdelingen skal primært være kulturelt aktiv lokalt - så kan nogle interesserede 
medlemmer være bindeleddet til landsforeningen. 
 
Martti Issakainen. Det er vigtigt med gode rejsetilbud, som er målrettet medlemmernes interesser. 
Det kan fastholde medlemmer og få flere til. 
 
Sonny Berthold. Der er blandt foreninger stor konkurrence om 60+'erne. Vi skal passe på ikke at 
gøre det samme, som de andre gør. Vi skal i Foreningen NORDEN gøre lidt mere!  Vi skal spørge 
os selv: hvad er vores berettigelse? - og så finde vores niche. Det kunne f.eks. være nordiske 
klimarejser. 
 
Lars Aagaard. Informationskontoret i Flensborg giver os flere medlemmer. Vi laver arrangementer 
med andre foreninger, det giver os en højere profil og mange flere deltagere. 
 
Axel Schade. De lokalafdelinger i Nordjylland, der har medlemsfremgang, er de ,der arrangerer 
gode rejser m.m. 
 
Jens P. Thestrup. Vi skal skabe sammenhængskraft i foreningen. Det er ikke tilstrækkeligt at 
arrangere gode rejser og få medlemmer på den måde. Det vanskelige er at fastholde medlemmerne. 
 
Georg Møller. Der kan uddelegeres opgaver til kredsene, så disse kan styrkes. 
Kredsformandsmøderne skal etableres. Landsstyrelsen skal i højere grad træffe beslutninger, og 
ikke blot tage imod meddelelser og informationer. Flertallet i landsstyrelsen skal bestå af 
medlemmer fra lokalafdelinger og kredse. Formandsmøderne afskaffes og fokus på Internt Kursus 
rettes mod lokalafdelingerne. Kommunikationen skal fungere bedre internt - ingen skal kunne 
hævde, at det har de ikke hørt. Eksternt skal vi være mere markante i vores kommunikation. 
 
Flemming Thøgersen. I Københavns Omegns Kreds mener vi, det er vigtigt at styrke 
landsstyrelsens politiske rolle - den skal være mere udfarende. Repræsentantskabets rolle skal også 
styrkes og her kunne de politiske repræsentanter i landsstyrelsen måske nemmere agere. 
 
Sonny Berthold. Vi skal sikre at landsstyrelsen bliver handlekraftig - den skal ikke være større 
snarere mindre. Det giver bedre rum for debat og dialog. 
 
Kathrine Stensgaard. Der er mange spændende ting i dette oplæg. Vi skal have flere informationer 
i stil med det, vi får via formandsinfo. 
 
Bent Jensen. Det kunne måske være en god ide med en instruks for generalsekretæren. Vi skal 
være mere udfarende i medierne, når der er nordiske sager på dagsordenen. 
 
Erik Rasmussen. Det er et godt pålæg der er udarbejdet. Vi skal tænke på kørselsafstandene når vi 
skal foretage inddelinger af kredsene. 
 
Susanne Prip Madsen. Det er et godt arbejde der er gjort, men det skal ikke hastes igennem, der 
skal være tid til debat.  



 
Henrik Hagemann. Der skal være et fast punkt på landsstyrelsens møde: Aktuelt politisk emne. 
Det kunne f.eks. være forsvarssamarbejdet. 
 
Arne Nielsen. Når det gælder økonomien skal vi arbejde målrettet på at få forhøjet statstilskuddet. 
Vi er allerede i gang med denne vigtige opgave.  
 
Lars Aagaard. Vi kan ikke vedtage et budget med underskud. 
 
Arne Nielsen. Vi kan ikke undgå et underskud i den givne situation. 
 
Henrik Hagemann. Indledte kort om sekretariatets vilkår og kompetencer. 
 
Jens P. Thestrup. Vi skal overveje, hvordan vi anvender resurserne på skole- og biblioteksarbejdet. 
 
Flemming Thøgersen. Måske skal skoler og biblioteker ikke betale kontingent, men bidrage til 
foreningen på anden måde. 
 
Bent Jensen. Vi skal tilbyde noget til skolerne, som erstatning for de midler, vi tidligere delte ud til 
skolerejser. 
 
Arne Nielsen.  Projektarbejdet skal indgå som en naturlig del af foreningens virksomhed - det 
styrker det folkelige arbejde i foreningen. Vi skal have mulighed for at gennemføre egne projekter 
via en forhøjelse af statstilskuddet. 
 
Arne Nielsen. Der skal på baggrund af debatten her i landsstyrelsen foreligge et nyt oplæg til næste 
landsstyrelsesmøde, hvor de nye ting indarbejdes. Inden da skal lokalafdelinger og kredse m.m. 
have mulighed for at komme med input til oplæget - forhåbentlig vil de deltage aktiv i denne 
proces. Det endelig forslag skulle gerne kunne fremlægges på det ordinære repræsentantskabsmøde 
i 2010.  
 
7.   Resolution fra Fynskredsen 
 
Arne Nielsen oplyste, at der som konsekvens af Fynskredsens resolutionsforslag er blevet aftalt et 
møde mellem kredsen og Arne Nielsen og Jens Peter Thestrup fra FU den 2. juni. 
 
Kathrine Stensgaard oplyste at, der er stor udskiftning i Fynskredsens bestyrelse og at hun selv 
ikke ønsker at forsætte i bestyrelsen. 
 
Arne Nielsen konkluderede at landsstyrelsen noterer sig Fynskredsens resolution og i øvrigt 
henviser til det fremadrettede arbejde med foreningens strategiplan.  
 
8.   Formandssituationen 
 
Arne Nielsen berettede om Frode Sørensens afgang som formand. FU og Frode Sørensen gav 
udtryk for hver sine synspunkter på landsstyrelsesmødet i Kolding den 21. marts. FU forsøgte som 
valgudvalg efterfølgende, at finde en passende formandskandidat inde repræsentantskabsmødet. Det 
lykkedes ikke, og derfor var der ikke valg af formand på mødet. Både repræsentantskabsmødet og 



dette landsstyrelsesmøde har vist stor vilje til at arbejde konstruktivt og fremadrettet med 
udgangspunkt i en ny strategiplan.  
 
Henrik Hagemann opfordrede landsstyrelsen til at komme med indspil til en ny formandskandidat 
som kan samle foreningen i et fremadrettet arbejde.  
 
Martti Issakainen understregede, at det er vigtigt at finde en kandidat med et stort nordisk hjerte!  
 
9.   Økonomi 
 
Da regnskabet først bliver endeligt godkendt på repræsentantskabsmødet i 2010 tog landsstyrelsen 
regnskabet til efterretning. Budgettet er uændret. der vil blive forlagt et revideret buget når 
halvårsresultatet for 2009 foreligger.  
 
Peter Jon Larsen oplyste, at vi har fået tilskud til aktiviteten: "På sporet af klimaet". På samme 
måde som "På sporet af Norden" skal der laves aktiviteter/ustilling på en række stationer i 
samarbejde med DSB. 
 
10. FNF 
 
Arne Nielsen oplyste at, FNF lige havde afholdt præsidiemøde i Århus. Temaet for mødet var 
klima.  
 
Flemming Thøgersen spurgte: Hvad er vores vision for FNFs fremtid? Dette skal drøftes på et 
kommende landsstyrelsesmøde blev det besluttet.  
 
Georg Møller mente at vi skal undersøge om vi kan spare nole udgifter ved samarbejde med FNF/ 
(de andre foreninger) i forbindelse med information, økonomi, servere m.m. 
 
11. Eventuelt – herunder fastsættelse af kommende møde 
 

Næste møde afholdes i København 7. november 2009 kl. 11-16 
 

 

 

KEP/pjl 02.07.09 


