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REFERAF AF LANDSSTYRELSESMØDE  

LØRDAG DEN 28. FEBRUAR 2015 KL. 11.00 – 16.00 

VARTOV, FARVERGADE 27, 1463 KØBENHAVN K 

Tilstede: Jørgen Andresen, Liselott Blixt, Bente Dahl, Hanne Ekstrand, Beth Espedal, Birte 

Fangel, Ingelise Holm, Bent Jensen, Susanne Prip Madsen, Georg Møller (næstformand og 

mødeleder), Arne Nielsen, Marion Pedersen, Erling Pilgaard, Bodil Porsbjerg, Erik 

Rasmussen, Merete Riber, Flemming Thøgersen og Lise Witthøft samt Jon Toivo Hansen, 

FNU (observatør). 

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

Referat: Peter Jon Larsen. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra 20. september 2014 

Referatet fra seneste møde blev godkendt. 

3. Siden sidst 

Georg Møller henviste til forretningsudvalgsreferatet, hvor det fremgik, at Karen Ellemann ikke 

stillede op til genvalg på repræsentantskabsmødet. Forretningsudvalget er efter tidligere beslutning i 

landsstyrelsen valgudvalg, og skal sikre, at der er kandidater til de obligatoriske poster, herunder 

landsformandsposten, senest 5 uger før repræsentantskabets afholdelse. 

Landsstyrelsen havde en længere drøftelse af landsformandsvalget, herunder hvilke muligheder, 

der var. Landsstyrelsen tog udgangspunkt i Vedtægternes § 7 stk. 4: ”Ordinært 

repræsentantskabsmøde holdes hvert år i maj/juni. Mødet indkaldes senest 1. marts. Kommenteret 

dagsorden udsendes senest 4 uger, før mødet afholdes. Forslag til behandling på 

repræsentantskabsmødet, herunder forslag til formand og kandidater til repræsentantskabsvalgte 

medlemmer af landsstyrelsen, kan fremsættes af lokalafdelinger, kredse, landsstyrelse og 

samarbejdende medlemmer og skal være modtaget senest 5 uger før repræsentantskabsmødets 

afholdelse. ” samt Landsstyrelsens vedtagelse den 24. maj 2014 under pkt. 4 c.): ”Landsstyrelsen 

vedtog at udpege foreningens Forretningsudvalg til Valgudvalg. Valgudvalgets opgave er at 

forberede valgene og sikre, at der inden for fristerne er kandidater til de obligatoriske poster. 

Valgudvalget refererer og afgiver indstilling til Landsstyrelsen. ”  
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Georg Møller bad i forbindelse med valgudvalgets forberedelse af valg af ny landsformand om, at 

eventuelle forslag til emner bliver videreformidlet til valgudvalget inden den 25. marts, så 

valgudvalget for sin del kan forberede valget. Valgudvalgets opgave er, at der er en kandidat, men 

det står selvfølgelig lokalafdelinger, kredse, landsstyrelse og samarbejdende medlemmer frit for at 

komme med alternative kandidater senest 5 uger før repræsentantskabsmødets afholdelse (i år skal 

forslag således være modtaget senest 25. april). Valgudvalget ville samtidig skrive til 

tillidsmandskredsen (de der modtager Tillidsmandsinfo), at landsformanden Karen Ellemann 

desværre har meddelt, at hun ikke genopstiller, og at vi gøre opmærksom på, at der i foreningens 

vedtægter § 7 stk. 4 står: Forslag til behandling på repræsentantskabsmødet, herunder forslag til 

formand og kandidater til repræsentantskabsvalgte medlemmer af landsstyrelsen, kan fremsættes af 

lokalafdelinger, kredse, landsstyrelse og samarbejdende medlemmer og skal være modtaget senest 5 

uger før repræsentantskabsmødets afholdelse. Samtidig gøre vi opmærksom på, at Landsstyrelsen 

har udpeget forretningsudvalget som valgudvalg, og at valgudvalgets opgave er at sikre, at der 

inden fristerne er kandidater til de obligatoriske poster, herunder landsformandsposten. 

 

Georg Møller gjorde opmærksom på landsstyrelsen per capsulam vedtagelse af flytningen af 

landskontoret fra Malmøgade til Vandkunsten, samt at der pt. er gang i en renovering af lejligheden 

i Malmøgade og han takkede for medarbejdernes store indsats for så vidt angår klargøring til 

fraflytning.  

 

Marion Pedersen bad om, at der blev overbragt en tak til personalet for knokleriet og 

besværlighederne, som flytningen medfører. 

 

Susanne Prip Madsen sendte også en tak. Hun havde ved selvsyn set, hvordan situationen var i 

malmøgade, og var imponeret over den fightervilje, personalet udviste. 

 

Georg Møller fortalte også, at der stadig er gang i processen om Lille Mølle projektet. Han gjorde 

også opmærksom på, hvorfor dette landsstyrelsesmøde var flyttet fra Odense til København. 

   

4. Status på Handleplan 

Georg Møller gjorde opmærksom på, at den nordiske kulturuge, som var i Handleplanen, just var 

blevet gennemført med succes. Han takkede Arne Nielsen, som havde været tovholder på 

kulturugen på Rude Strand. 

Hanne Ekstrand havde også deltaget, og syntes også, at det havde været en fantastisk uge. 

Arne Nielsen takkede og love at tage tørnen igen til næste år. Han fremkom med et ønske om, at 

lokalafdelingerne bestræbte sig på, at få deltagelse fra de andre nordiske lande, f.eks. ved at bruge 

venskabsbykontakterne i den forbindelse. 

Georg Møller henviste til nyt forslag til Handleplan, som var udsendt på forhånd, og hvor der efter 

forretningsudvalgets indstilling er indarbejdet handlinger i forbindelse med det danske formandskab 

2015. Landsstyrelsen godkendte ændringerne (bilag 1). 

5. Formandskabsåret 2015 

Georg Møller henviste til den erhvervskonference, som Foreningen NORDEN havde arrangeret 

med Fritz Schur som vært. Konferencen var afholdt på Christiansholm Slot den 22. januar og 

havde været en stor succes. Han gjorde også opmærksom på, at den formelle åbningskonference var 



blevet afholdt i Nordisk Ministerråd den 25. februar, hvor Samarbejdsministeren, Mogens 

Lykketoft, Poul Nyrup Rasmussen, den færøske samarbejdsminister, Bente Sorgenfrey, Adam Price 

samt Georg Møller var kommet med oplæg. Han henviste også til Foreningen NORDENs oplæg 

(udsendt som bilag) til aktiviteter under formandskabet, som var sendt til Ministeren, og som vil 

være en del af aftalen, hvor Foreningen NORDEN får kr. 500.000 til aktiviteter under 

formandskabet. Oplægget er forhandlet med Udenrigsministeriet.  

Landsstyrelsen tog oplægget til efterretning.  

6. Meddelelser 

a.) Forretningsudvalget 

 

Georg Møller henviste til det udsendte referat fra seneste forretningsudvalgsmøde, og bad 

landsstyrelsen tage stilling til forretningsudvalgets forslag om at nedlægge landslotteriet. 

Landsstyrelsen besluttede i enighed at nedlægge landslotteriet i erkendelse af, at salget og 

økonomien nu var kritisk. 

 

Georg Møller gjorde endvidere opmærksom på, at der nu var forhandlet en aftale i stand 

med Deloitte om revisionen, som betød en besparelse. 

 

Susanne Prip Madsen redegjorde for forberedelserne i forbindelse med Folkemødet på 

Bornholm, hvor Foreningen NORDEN havde fået tilladelse til at lægge materialer i det 

nordiske telt og stille roll ups op i Dansk Folkeoplysnings Samråds telt. 

   

b.) Idepolitisk udvalg 

 

Marion Pedersen gjorde opmærksom på, at der ikke havde været møde siden sidst, men at 

der var behov for et møde snarest. 

 

Flemming Thøgersen ville se frem til et snarligt møde, da man i Medieudvalget havde 

behov for at få nogle konkrete politiske udspil at arbejde videre med. 

 

c.) Uddannelsesudvalg 

 

Merete Riber henviste til, at der netop havde været møde i Uddannelsesudvalget. Her 

havde man drøftet den forfatterturne, der finder sted i uge 12 i henholdsvis Holstebro, 

Ringkøbing og Brande med den svenske børnebogsforfatter Sofia Nordin. Merete fortalte 

også om forberedelserne af Nordisk Biblioteksuge 2015, som ville få temaet Venskab i 

Norden. Endvidere havde udvalget nu lagt sidste hånd på en manual, som lokalforeningerne 

kan få til at tage med ud til skolerne. Tanken bag manualen er at folk i lokalforeningerne kan 

tage ud i skolerne og fortælle om Foreningen NORDEN og hvad man får ud af et 

skolemedlemskab.  

 

d.) Kommunikationsudvalg 

 

Georg Møller henviste til de to postkort, der nu var produceret, og som var omdelt ved 

mødets start. Udvalget havde også drøftet en opfølgning på skoleindstikket med et 

biblioteksindstik i forbindelse med den nordiske biblioteksuge, samt en hvervefolder med 



foreningens idepolitiske synspunkter til supplering af den nyligt producerede hvervefolder. 

Synspunkterne kunne også indgå som indstik i Norden Nu. 

Jørgen Andresen var enig i indholdet i synspunktfolderen, men mente at den nåede et alt 

for højt lixtal. Den skulle gøres læsbar for almindelige mennesker. 

 

Marion Pedersen var begejstret for det nye postkort, og hun mente ikke, at 

synspunktfolderen var på et for højt niveau. 

 

e.) Arbejdsgruppen om venskabsbyarbejdet 

 

Lise Witthøft gjorde opmærksom på, at udvalget ikke havde et egentligt oplæg, og udvalget 

ønskede ikke at fortsætte, da venskabsbysamarbejdet i høj grad beroede på et lokalt 

engagement, som var meget forskelligt fra afdeling til afdeling. 

 

Georg Møller mente, at Foreningen NORDEN skulle bede FNF om, at der blev arbejdet 

videre med sagen, hvor der bl.a. skulle være fokus på inddragelse af de unge i 

venskabsbysamarbejdet. 

 

Ingelise Holm fortalte om erfaringerne i Kerteminde, og mente, at det i vore dage var ”op 

ad bakke”, at få kommunerne engageret i venskabsbysamarbejdet. 

 

Flemming Thøgersen var enig i, at der burde arbejdes for at inddrage nye temaer i 

venskabsbysamarbejdet. 

 

Erik Rasmussen ønskede sig nogle stikord, der over for det folkelige arbejde og ikke 

mindst de kommunale myndigheder kunne beskrive, hvorfor venskabsbysamarbejdet var 

vigtigt. 

 

Erling Pilgaard mente, at vi burde afsætte en halv time på næste tillidsmandsdag til at 

vende problemstillingen. 

 

f.) landsformand 

 

Karen Ellemann havde desværre været nødt til at melde afbud pga. sygdom. 

 

Georg Møller bad om, at foreningen markerer at vore protektor HMD Margrethe i år bliver 

75 år. 

 

g.) generalsekretær 

 

Peter Jon Larsen havde ikke noget at tilføje de i forvejen optagne punkter på dagordenen. 

 

7. Økonomi 

 

Peter Jon Larsen forelagde regnskabet med en bemærkning om, at det vidst talte for sig selv! Han 

henviste dog til forretningsudvalgsreferatet, herunder også behandlingen af budgetter for 2015, 

2016 og 2017. Regnskabet og revisionsprotokollen var udsendt som bilag til mødet lige som 

budgetforslagene. 



 

Susanne Prip Madsen roste resultatet og erindrede om, at situationen ikke altid havde været så 

stabil på dette område, som tilfældet havde været i de seneste mange år, hvor et stort underskud var 

vendt til et rimeligt overskud. 

Flemming Thøgersen henviste til revisionsprotokollen, hvor det fremgik, at revisionen mente, at 

det ikke var let at måle foreningens produktivitet.  

Arne Nielsen mente, at foreningens årsberetning giver svaret på dette. 

Georg Møller mente, at dette burde fremgår fremover i revisionsprotokollen. 

Landsstyrelsen indstillede regnskabet til repræsentantskabet. 

Georg Møller henviste herefter til de udsendte budgetter og budgetkommentarerne i den 

kommenterede dagsorden til repræsentantskabet, hvor det understreges, at flytte- og 

istandsættelsesomkostninger ikke indgår i budgetterne. De vil blive indarbejdet, når vi kender 

resultatet. Han gjorde opmærksom på, at det betød, at landsstyrelsen på et oplæg fra 

forretningsudvalget ville skulle tage stilling til et revideret budget på efterårsmødet, hvor vi også 

skulle se på lønomkostningernes fordeling. 

Landsstyrelsen indstillede budgetterne til repræsentantskabet. 

8. FNF 

Georg Møller henviste til de udsendte papirer i form af oplæggene fra FNF’s arbejdsgruppe vedr. 

ansættelse af ny generalsekretær og forslag til ændring af vedtægterne i den forbindelse, brev fra 

Föreningen Norden i Sverige angående sammenlægning af foreningerne Norden samt forslag fra 

Sverige til at indføje et dansk forslag om forbundsmøde hvert andet år.  

Efter en drøftelse, blev Landsstyrelsen enige om: 

- at støtte oplægget til ansættelse af ny forbundssekretær i FNF og de dermed forbundne 

vedtægtsændringer (rettelse af navn fra generalsekretær til forbundssekretær) 

- på det foreliggende grundlag at sige nej tak til det svenske forslag om sammenlægning, men 

landsstyrelsen så gerne positivt på skridt, der kunne medføre et bedre samarbejde med flere fælles 

aktiviteter 

- at støtte (i erkendelse af det det oprindelig var et forslag fra Foreningen NORDEN i Danmark) det 

svenske forslag om forbundsmøder. 

9. Status for lokalafdelingerne 

 

Landsstyrelsen havde på sit møde 14. september 2013 haft den seneste gennemgang af status 

vedrørende lokalafdelingerne. Til mødet var udsendt en ny gennemgang med de ændringer, 

landskontoret havde noteret siden september 2013. 

Georg Møller understregede, at det i høj grad var en kredsopgave at støtte nødlidende 

lokalafdelinger. 

Landsstyrelsen havde en drøftelse af status, og prioriterede i første omgang skridt, der kunne føre 

til, at Vejlekredsen fik nyt liv, da den overhovedet ikke fungerede. Landsstyrelsen bad Arne 

Nielsen og Peter Jon Larsen tage initiativer i den forbindelse. 



 

 

 

10. Forberedelse af repræsentantskabsmøde 

En kommenteret dagsorden for repræsentantskabsmødet med indstillinger var udsendt på forhånd. 

Flere af indstillingerne havde allerede været behandlet på mødet, bl.a. regnskab og budgetter. Med 

mindre justeringer godkendte Landsstyrelsen indstillingerne. 

Vedrørende temadrøftelsen på repræsentantskabsmødet besluttede Landsstyrelsen at bede 

Folketingets formand Mogens Lykketoft om at indlede temadrøftelsen med et oplæg om Nordens 

globale udfordringen, som optakt til Lykketofts nye opdrag, som formand for FN’s 

generalforsamling.   

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

Beth Espedal erindrede om Nordisk Sommerlejr i Hillerød til sommer, hvor der er tilmeldingsfrist 

den 31. maj. 

Susanne Prip Madsen fortalte om Østersøsamarbejdet, hvor der desværre ikke var så meget nyt 

lige pt, men de kommende møde vil blive meldt ud, når værterne fik færdiggjort deres oplæg. 

Arne Nielsen ”reklamerede” for Foreningen NORDEN i Århus rejse til Åland og Åbo, som var at 

finde i det seneste rejsekatalog. 

Lise Witthøft berettede, at ambitionerne med at etablere et Nordisk Hus i Flensborg, som desværre 

havde været lukket et stykke tid, nu var taget positivt op igen. 

Jon Toivo Hansen, FNU opfordrede til mere samarbejde lokalt mellem FNU og Foreningen 

NORDENs lokalafdelinger. 

Erling Pilgaard fortalte om Nordisk Ungdomssymfoniorkester, der i 2014 havde holdt en række 

fantastiske koncerter rund om i Danmark. Symfoniorkestrets administration lå i Ålborg, og han 

lovede at holde dem i ørene, så vi fik tidligere besked om programmet og eventuelle rabatter, end 

tilfældet havde været sidste år.  

Landsstyrelsen besluttede, at det konstituerende møde afholdes  

LØRDAG DEN 20. JUNI 2015 KL. 11.00 – 16.00 

VARTOV, FARVERGADE 27, 1463 KØBENHAVN K 

PJL/pjl 05.03.15 
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Bilag 1 

Foreningen NORDEN 

Handleplan 
Pr. 28. februar 2015 

Handling Konkrete aktiviteter Tidshorisont 

Foreningens idegrundlag drøftes 
på alle plan i foreningen, så vi i 
langt højere grad skønner på, at 
det nordiske samarbejde er noget 
unikt - set i 
globaliseringsperspektiv. 

1. Foreningen vil forsøge at 
skærpe synligheden i 
medierne omkring 
nordiske forhold og 
foreningens rolle i den 
sammenhæng. 

2. Til hvert landsstyremøde 
vælges et tema, der kan 
belyse elementer i 
foreningens idegrundlag. 

3. Der bringes artikler i 
Norden NU, som kan 
uddybe foreningens 
idegrundlag. 

4. Lokalafdelinger opfordres 
til at tage emner op med 
relation til foreningens 
idegrundlag. Opfordringer 
kan med mellemrum 
bringes i Tillidsmandsinfo 
og ved det årlige 
tillidsmandsmøde.  

 
 
 
 
 
 
Dato for landsstyremøder 
 
 
 
Hvert nummer af Norden NU 
bringer mindst en artikel med 
udgangspunkt i foreningens 
idegrundlag. 
 
Med jævne mellemrum 

Der arbejdes fortsat på flere 
planer for at få politisk gehør for 
et større statstilskud til 
Foreningen NORDEN. 

1. Problematikken nævnes 
ved passende lejligheder 
over for politikere. 

I forbindelse finanslovsdrøftelser 

Der arbejdes fortsat på flere 
niveauer med at få 
projektvirksomheden i gang igen. 

1. Når der er nye projekter i 
sigte skal 
forretningsudvalget 
beslutte om foreningen 
skal søge om at få 
administrationen tildelt.  

Når mulighederne opstår 



Landskontoret flyttes. Der arbejdes på at finde 
en ny og billigere lejemål 
for landskontoret. 

Medio 2015 

Der sættes fokus på Nordjobb 
med henblik på at sikre flere 
udsendelser af danske unge i 
Nordjobb og til fortsat at udbygge 
relevante arbejdspladser til unge 
fra de nordiske lande. 

1. Nordjobbkonsulenten 
kontakter relevante 
lokalafdelinger med 
henblik på at samarbejde 
om at skaffe 
arbejdspladser til 
Nordjobbere udefra. 

2. Lokalafdelinger uddeler 
materiale om Nordjobb på 
steder hvor der kommer 
unge mennesker (skoler, 
klubber, uddannelses-
institutioner mv.). 

Forår 2015 
 
 
 
 
 
 
Forår 2015 

Hjemmesiden opgraderes. 
Landsforeningen sikrer via den 
fællesnordiske skolehjemmeside, 
at der formidles nyheder og 
relevante undervisningsforløb til 
skolerne, som også via 
hjemmesiden kan etablere 
kontakt til venskabsklasser i andre 
nordiske lande. 

1. Landsstyrelsen har nedsat 
et kommunikationsudvalg, 
der ser på den 
overordnede 
kommunikationsstrategi. 

2. Landsstyrelsen vil 
virkeliggøre udviklingen af 
et online 
marketingssystem i 
forbindelse med 
hjemmesiden og de sociale 
medier. 

Løbende opgradering 
 
 
 
 
Primo 2015 

Landsforeningen sikrer, at der 
formidles information og 
materialer til skoler og biblioteker 
om Morgengry og Skumringstid. 

1. Landsforeningens 
uddannelsesudvalg søger 
indflydelse på tidsplanen 
vedrørende fastlæggelse af 
temaer og udvalg af 
tekster. 

2. Når materiale og tekster 
foreligger giver 
uddannelsesudvalget 
melding til medlemsskoler 
og biblioteksmedlemmer. 

3. Uddannelsesudvalget 
søger at udbrede 
kendskabet til 
biblioteksugen til skoler og 
biblioteker, der ikke er 
medlemmer. 

Materiale skal være klart først på 
året 2015 
 
 
 
 
Tidligt forår 2015 
 
 
 
 
Efter sommerferien 2015 

Landsforeningen støtter og yder 
bistand til lokalafdelinger, der 
ønsker hjælp i forbindelse med 
ændringer i 

1. Sekretariatet fortsætter 
kontakten med KL om 
venskabsbyarbejdet. 

2. Lokalafdelinger i 

Løbende 
 
 
Løbende  



venskabsbysamarbejdet på grund 
af kommunalreformen og 
varetager kontakten til 
Kommunernes Landsforening på 
dette område. 

kommuner, der har 
afbrudt det officielle 
venskabsbysamarbejde, 
støttes i at opretholde 
forbindelse til 
lokalafdelinger i tidligere 
venskabsbyer. 

3. Landsstyrelsen har nedsat 
en ad hoc gruppe om 
venskabsbysamarbejdet. 

 
 
 
 
 
 
 
2015 

Der søges etableret regionale 
møder med Foreningen NORDENs 
landsformand og ministeren for 
nordisk samarbejde. 

1. Sekretariatet forbereder 
sammen med ministeriet 
to regionsmøder i 
forbindelse med det 
danske formandsskab. 

2015 

Der søges gennemført en nordisk 
forfatterkaravane.  

1. Projektet gennemføres i 
samarbejde med et 
afgrænset områdes skoler 
og foreningens lokale eller 
regionale struktur. 

Primo 2015 

Formandskab 2015. 1. Der afholdes i samarbejde 
med Ministeren for 
Nordisk Samarbejde en 
konference med fokus på 
erhvervslivets nordiske 
samarbejde. 

2. Der holdes en konference 
ang. Demokrati, 
ytringsfrihed og 
foreningsfrihed. 

3. Der arbejdes med og 
afholdes et symposium 
ang. Den nordiske 
Arbejdsmarkedsmodel. 

4. Der laves en rapport ang. 
Norden og FN. 

5. Formandskabet 
aktualiseres i Norden Nu, i 
forbindelse med 
fritidsaktiviteter i 
Nordjobb og ved lokale 
debatmøder. 

Januar 2015 
 
 
 
 
 
Ultimo 2015 
 
 
 
 
 
 
Ultimo 2015 
 
Ultimo 2015 
 
 
 
 
Hele 2015 

Nordisk kulturuge. 1. Foreningen NORDEN 
samarbejder med 
Seniorhøjskolen Rude 
Strand om 
gennemførelsen af en 
Nordisk kulturuge. 

Februar 2015 

Ny nordisk Skole. 1. Foreningen markedsfører 2014/2015 



 
 
 

sit skolemedlemskab over 
for nye potentielle 
skolemedlemmer. 
 

 
 

 

 

 


