
Referat af Landsstyrelsesmøde 
Lørdag den 27. januar 2007 på Frederiks Bastion. 
 

     
Til stede: Frode Sørensen, Landsformand, Arne Nielsen, Beth Espedal,   
Frants Hagen Hagensen,  Jens Peter Thestrup Jensen,  Susanne Prip Madsen, Flemming  
Thøgersen, Axel Schade, Bendt Thuesen, Erik Frigård Mogensen, Dorit Myltoft, Jens Rahbek 
Pedersen, Conny E. Petersen, Erik Rasmussen, Merete Riber, Kathrine Stensgaard og Børge 
Stenstrup,   
  
Fra landskontoret: Peter Jon Larsen, Maj-Britt Skovbro Hansen, Jesper Boysen og Klaus 
Elmo Petersen  
 
Referat: Klaus Elmo Petersen/Peter Jon Larsen 
 

1. Fastsættelse af dagsorden. 
 
Dagsorden vedtaget uden ændringer. 
  
2. Godkendelse af referat fra konstituerende møde den 77. oktober 2006. 
 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
 
3. Sager til drøftelse, herunder kommentarer til referater fra nævn og udvalg. 
 
Kathrine Stensgaard spurgte med udgangspunkt i referatet fra Forretningsudvalgsmødet den 
10. januar 2007 om hvem den nye medarbejder på Hallo Norden er. 
Peter Jon Larsen oplyste at Martin Vestergaard er ansat som ny medarbejder på Hallo Norden. 
Martin er jurastuderende og har afsluttet sin bachelorgrad. 
 
a.) medlemsstatistik 2006 
 
Frode Sørensen udtrykker glæde over, at det ser pænt ud med en mindre medlemsfremgang i 
mange lokalafdelinger. 
Flemming Thøgersen mente at det er fint at vi kan holde medlemstallet i en tid hvor mange 
idébetonede organisationer oplever en medlemstilbagegang. Lokalafdelingerne fortjener stor ros  
Beth Espedal spurgte om hvad man gør når 2 lokalafdelinger fra hvert sit amt slår sig sammen. 
Organisationsudvalget bør drøfte dette, da det har betydning for hvor mange repræsentanter man 
kan have i landsstyrelsen. 
Conny Petersen bad om at lokalafdelingerne får oplyst hvilke skole- og biblioteksmedlemmer 
man har i afdelingen. 
Frode Sørensen fortalte at vi skal have afklaret problemet med 2 lokalafdelinger der dækker 2 
amter. Vi skal undgå stramme rammer, men det skal løses i forbindelse med vedtagelsen af de 
nye vedtægter. Lokalafdelingerne oplyses om skole- og biblioteksmedlemmer. 
Peter Jon Larsen sagde, at det kun er ved uoverensstemmelser blandt de involverede afdelinger 
at landsstyrelsen inddrages. 



Jens Peter Thestrup nævnte eksempel på at en formand på 14 dage egenhændigt kan nedlægge 
en lokalafdeling. Dette bør der tages højde for i de nye vedtægter. 
Frode Sørensen mente at dette var uholdbart og derfor skal det tages op i organisationsudvalget 
så der kan findes en løsning. 
Bendt Thuesen berettede at sammenlægningen i Ballerup og Ledøje-Smørum er gået 
overordentligt fredeligt. 
Frode Sørensen nævnte at den ny Furesø lokalafdeling indkaldes til generalforsamling i 
Hillerød-kredsen. Vi samler alle sager om godkendelser af sammenlægninger til landsstyrelsens 
juni-møde. 
Børge Stenstrup fortalte at man i Sydsjælland/Lolland-Falster området fortsætter under navnet 
Storstrøm. 
Axel Schade var overrasket over at man i Brønderslev har haft en tilbagegang i medlemstallet 
på 10%. Dette vil nu blive analyseret nærmere. 
Frode Sørensen oplyste at man i forretningsudvalget vil analysere om der blandt 
kredsformændene er behov for et årligt møde som det der holdes for formændene for 
lokalafdelingerne. 
Beth Espedal oplyste man ved henvendelse til Suzanne på kontoret kan få oplyst ud- og ind- 
meldelser. Spurgte endvidere til FNU i forhold til tipsmidlerne. 
Peter Jon Larsen påpegede at man kan følge medlemssituationen i lokalafdelingerne via 
hjemmesiden. Fortalte at FNU er nået et godt stykke over grænsen for støtte på 400 medlemmer. 
FNU er meget taknemlige for den støtte de har fået af Foreningen NORDEN i forbindelse med 
medlemskampagnen. 
 
b.) Tuborg-fondens tilskud til av-opgradering 
 
Peter Jon Larsen berettede om Tuborg-fondens tilskud til av-opgradering på Bastionen. 
Fonden havde på egen foranledning opfordret Foreningen NORDEN til at søge tilskuddet! 
 
c.) ny struktur 
 
Arne Nielsen forelagde på vegne af organisationsudvalget udkastet til nye vedtægter for 
Foreningen NORDEN, lokalafdelingerne og kredsene. Lokalafdelinger og kredse opfordres til i 
den kommende periode at kommentere udkastet. Organisationsudvalget vil på baggrund 
indkomne bemærkninger og debatten på dette landsstyrelsesmøde udarbejde et forslag til 
landsstyrelsens juni-møde. Han gjorde opmærksom på de nye frister for indkaldelse til møder i 
forbindelse med fremrykkelsen af repræsentantskabsmødet til maj/juni. Nævnte også de 2 
forskellige dagsordener i henholdsvis lige og ulige år. Den ny struktur indebær nye 
ansvarsområder for forretningsudvalget bl.a. i forhold til regnskab og budgetter. For 
lokalafdelingerne er en væsentlig ændring, at de skal skrive i vedtægterne i hvilken kommune 
de er hjemhørende. Dette er væsentligt i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven. 
Jens Rahbek Pedersen udtrykte skepsis over for det faktum at foreningen kun afholder et 
egentligt (demokratisk) repræsentantskabsmøde hvert andet år. Han mente, at der bør forløbe 
noget tid inden det konstituerende landsstyrelsesmøde afholdes. Det bør ikke ske i direkte 
forlængelse af repræsentantskabsmødet. 
Frants Hagen Hagensen var enig i Jens Rahbeks synspunkt omkring det konstituerende 
landsstyrelsesmøde. Forelagde en række konkrete forslag til ændringer i udkastene.  
Jens Peter Thestrup mente, at man skal passe på at man ikke slækker på kontrolmulighederne i 
forhold til forretningsudvalget fra landsstyrelsens side. 



Frode Sørensen svarede, at landsstyrelsen fortsat har økonomi på dagsordenen – også i 
perioden hvor der ikke er ordinært repræsentantskabsmøde. Han bad organisationsudvalget tage 
højde for at landsstyrelsen gerne ser at det konstituerende landsstyrelsesmøde afholdes nogle 
uger efter repræsentantskabsmødet. 
Frode Sørensen mente at repræsentantskabsmødet bør vælge revisionsfirma på samme måde 
som de kritiske revisorer vælges. 
Frants Hagen Hagensen støttede dette synspunkt. 
Frode Sørensen roste organisationsudvalget for at have arbejdet hurtigt og godt. Mindede om 
der stadig er mulighed for at komme med ændringsforslag og kommentarer frem til 
landsstyrelsens juni-møde. 
Konklusionen på landsstyrelsens drøftelse af den ny struktur fremgår af  bilagene, hvor de 
vedtagne ændringer er indarbejdet.  
 
d.) brev fra Ringsted om presseomtaler 
 
Frode Sørensen fortalte at brevet vil indgå i de fremtidige overvejelser over hvordan vi 
mediemæssigt placerer Foreningen NORDEN mere synligt. 
 
e.) brev fra Nyborg om kontingentforhøjelsen 
 
Landsstyrelsen havde ingen bemærkninger til brevet. 
 
f.) Landslotteri 
 
Frode Sørensen fortalte at landslotteriet ikke giver noget særligt økonomisk afkast til 
landsforeningen. Bemærkede at vi sælger et relativt lille antal lodder i forhold til det antal der 
fremstilles. 
Erik Frigård Mogensen sagde, at man på Bornholm vil markedsføre lotteriet via annoncering i 
pressen. 
Jens Peter Thestrup ønskede flere gevinster i forhold til antal lodder. Folk vil ikke købe lodder 
hvis chancen for at vinde er for lille. 
Beth Espedal omtalte den tidligere markedsføring af lotteriet, der blev bragt billeder af 
vinderne i medlemsbladet. 
Peter Jon Larsen bemærkede, at konkurrencen fra lotto, skrabelodder m.m. i de senere år er 
blevet skærpet vi har svært ved at matche denne udvikling med et landslotteri. 
 
4. Færdiggørelse af konstitueringer fra seneste møde  
 
a.) Informationsnævn 
 
 Frode Sørensen oplyste at forretningsudvalget vil fungere som informationsnævn frem til 
repræsentantskabsmødet. 
 
b.) Ungdomsudvekslingsudvalget 
 
Frode Sørensen sagde at man for at styrke Nordjobb-projektet vil erstatte 
ungdomsudvekslingsudvalget med et Nordjobb-netværk. På FNF’s kommende præsidiemøde i 
Helsingfors vil man drøfte bl.a. hvorfor så få danske ansøgere bliver tilbudt et Nordjobb. 



Peter Jon Larsen bemærkede at  der via job-til- job udveksling indenfor nordisk engagerede 
virksomheder var et potentiale for at udvikle Nordjobb. 
Dorit Myltoft understregede at Nordjobb-netværket skulle koncentrere sig om udviklingen af 
Norjobb og man var inspireret af skiolenetrværket. 
 
c.) Skolenetværket 
 
Skolenetværket fortsætter som det er konstitueret i 2006, dog med nye personer fra visse 
amtskredse. 
Bendt Thuesen berettede fra sidste skolenetværksmøde at man drøftede et oplæg om 
undervisningsmateriale til et fællesnordisk tema om jul. Forslaget skal drøftes med de øvrige 
landes skolekonsulenter. Understregede at folkeskolen SKAL undervise i norsk/svensk. Det er 
skolenetværkets opfattelse at dette ikke opfyldes af alle skoler. Kravet om 
nabosprogsundervisning bør afspejle sig i den nye eksamensform. 
Frode Sørensen omtalte Bertel Hårders svar på hans spørgsmål i Folketinget om 
undervisningen i svensk/norsk. Foreningen NORDEN udsender en meddelelse hvor man glæder 
sig over Hårders svar. 
 
d.) sproggruppen  

 
Frode Sørensen fortalte at sproggruppen fortsætter uændret. Han vil med Henrik Hagemann 
drøfte dansk folkepartis forslag til sproglov. 
 
5. Økonomi 
 
Frode Sørensen gennemgik det foreløbige regnskab der ser fint ud. Der kan ske rokeringer 
mellem posterne. 
Peter Jon Larsen bemærkede at tilbagegangen i antallet af skolemedlemmer afspejlede sig i en 
tilsvarende tilbagegang i kontingentindtægterne. Omtalte afskrivningen som skyldes en udgift til 
Henning Larsens tegnestue vedrørende et ikke gennemført projekt på Carls Bastion. Der er 
hermed ikke flere hensættelser til afskrivning i regnskabet. 
 
6. FNF 
 
a.) b.) c.) 
 
Frode Sørensen omtalte Nordisk Råds session i Folketinget i oktober sidste år. FNF’ 
henvendelse angående Nordplus Junior fik stor opmærksomhed. På præsidiemødet i Helsingfors 
skal man med Nordisk Ministerråds nye generalsekretær bl.a. drøfte Nordplus og 
sprogdeklarationerne. På præsidiemødet vil man udpege FNF’s nye generalsekretær efter Karen 
Bue 
.  
d.) Norden i Bio 
 
Frode Sørensen omtalte salget af filmpakker. 
Susanne Prip Madsen spurgte til den geografiske fordeling af salget til skoler i Danmark. 
Jens Peter Thestrup mindede om at det er i marts måned undervisningsmaterialer skal være 
klar hvis de skal indgå i planlægningen af det kommende undervisningsår. 



Frants Hagen Hagensen mente ikke at filmene var særligt gode og spurgte om der ville være 
lejlighed til at se filmene på internt kursus. 
Peter Jon Larsen understregede at filmene var udvalgt af fagligt kompetente personer. Det 
samme princip gælder i forhold til udvælgelse af tekster til Skumringstid. 
 
e.) visionspapir 
 
Arne Nielsen omtalte det af FNF udsendte visionspapir. Det er første gang det sker og det er 
udsendt til alle lokalafdelinger i hele Norden. Ideen blev født på FNF’s styreseminar i 
Sønderborg i 2005. 
Frode Sørensen bad landsstyrelsens medlemmer om at opfordre lokalafdelingerne til at svare. 
 
7. Eventuelt – herunder fastsættelse af kommende møde  
 
Frode Sørensen bemærkede at beslutningen om hædersprisen træffes på landsstyrelsens møde i 
juni. Han mente, at vi skal passe på at det ikke bliver en intern hæderspris f.eks. til tidligere 
formænd. 
Beth Espedal var enig i at det er vigtigt at prisen gives til en person eller organisation udenfor 
vor egen kreds. 
Susanne Prip Madsen mente at det også kan være en film eller et projekt det tildeles 
hædersprisen. 
Kathrine Stensgaard mente ikke at læserbreve skulle placere på s. 3 i Norden NU. 
Jens Rahbek Pedersen syntes det var ok med en central placering af læserbreve. Han mente i 
øvrigt at det er rimeligt at vi som medarrangør af Skumringstid har ret til at kritisere valget af 
emner og de tekstuddrag der læses. 
Klaus Elmo Petersen fortalte at temaet for Skumringstid 2007 er ”Den nordiske kvinde”. 
Grundlaget er en roman af Sigrid Undset. Teksterne tiL Morgengry kommer fra Pippi 
Langstrømpe og Ronja Røverdatter. 
Beth Espedal fortalte at der nu har været rejsegilde på den nye tilbygning til Nordisk Lejrskole 
i Hillerød. 
 
Næste landstyrelsesmøde afholdes i Kolding 16. juni. 
 
 
Referat: Klaus Elmo Petersen/Peter Jon Larsen 
     

                                                                                                                                               
  
 
 

 
 
 


