
FORENINGEN NORDEN 

 

REFERAT AF 

KONSTITUERENDE LANDSSTYRELSESMØDE 

ONSDAG DEN 28. MAJ 2008 KL. 17-21 

PÅ FIRST HOTEL GRAND, JERNBANEGADE 18, ODENSE 

 

Til stede: Frode Sørensen (landsformand), Susanne Prip Madsen, Erik Rasmussen, Merete 

Riber, Jens Peter Thestrup, Georg Møller, Martti Issakainen, Lisbeth Johansen, Helge 

Sørensen, Erna Madsen, Lars Aagaard, Frants Hagen Hagensen, Sonny Berthold, Flemming 

Thøgersen og Dorit Myltoft. 

 

Fra landskontoret: Peter Jon Larsen og Klaus Elmo Petersen (referent). 

  

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Den udsendte dagsorden blev vedtaget uden ændringer. 

 

2. Godkendelse af referat fra 23. februar 2008 

 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger 

 

3. Evaluering af repræsentantskabsmødet.  

 

Frode Sørensen, mente at det havde været et godt repræsentantskabsmøde. Mødelokaliteterne var 

gode og meget velegnede til mødet. Traktementet, som Aalborg kommune var vært ved var 

fortrinligt. Der var under mødet en god og konstruktiv debat, og det er af stor betydning for 

foreningen. Vagn Lundbys takketale i forbindelse med tildelingen af Foreningen NORDENs 

hæderspris viste at vi havde valgt den helt rigtige kandidat. 

 

Jens Peter Thestrup, var enig i at det var et godt møde, det havde dog på grund af ”byggerodet” i 

Aalborg været vanskeligt at finde frem til mødelokalerne. 

 

Landsstyrelsen havde en kort diskussion vedrørende den fremtidige geografiske placering af 

repræsentantskabsmøderne. Konklusionen blev at møderne fortsat placeres rundt omkring i landet, 

da det bl.a. medfører lokal presseomtale. 

 

4. Meddelelser. 

 

Frode Sørensen meddelte, at der på baggrund af debatten, specielt vedrørende Norden i Fokus og 

Hallo Norden på repræsentantskabsmødet, er blevet taget kontakt til Bertel Haarder.  Frode 

Sørensen oplyste i øvrigt at såfremt Foreningen NORDEN fra 2009 ikke længere er entreprenør på 

Norden i Fokus så skal vi undersøge mulighederne for hvordan kulturelle og foredragsaktiviteter 

m.m. kan opnå ekstern sponsorstøtte. I forbindelse med det nyligt afholdte præsidiemøde i FNF 

blev det oplyst, at der nu er ved at komme gang i bestræbelserne på at få gang i Foreningen 

NORDEN i Grønland igen. Informationskontorernes finansiering er på plads og den endelige 

afgørelse træffes inden for kort tid. Vi håber, at NORDEN Nu fortsat kan få tilskud som dansk 

informationskontor. Nordjobb blev også behandlet på præsidiemødet. Frode Sørensen bemærkede 



i den forbindelse at det er vigtigt, at der arbejdes på at opnå balance mellem antallet af modtagne og 

udsendte Nordjobbere.  

Peter Jon Larsen fortalte, at der i FNF arbejdes på at få udarbejdet et visionspapir om Nordjobbs 

udvikling i de kommende år. Grundlæggende skal der arbejdes ud fra Nordjobb som det er i dag, 

men Nordjobbs hjemmeside skal i højere grad bruges til kommunikation mellem Nordjobbere og 

virksomheder.  

Samarbejdet med Københavns kommune om klimaundervisningsprojektet er inde i en afgørende 

fase hvor der søges midler til projektet i forskellige fonde og hos NMR. 

 

5. Ændringer af lokalafdelinger og kredse. 

 

Følgende ændringer blev godkendt: 

 

1. Lokalafdelingerne Birkerød og Søllerød lægges sammen til Rudersdal NORDEN pr. 1/7 2008. 

2. Lokalafdeling Frederiksværk/Hundested hedder nu Foreningen NORDEN Halsnæs. 

3. Medlemmer i Grenå lokalafdeling er pr. 1/4 2008 overført til Ebeltoft lokalafdeling. 

4. Medlemmer i Vallø lokalafdeling er overført til Stevns lokalafdeling. 

5. Lokalafdelingen i Ølstykke hedder nu Foreningen NORDEN Egedal. 

6. Viborg-kredsen hedder nu Kreds Midt-Nord. 

7. Fakse lokalafdeling ændrer stavemøde til Faxe. 

8. Bogense lokalafdeling ændrer navn til Nordfyn. 

9. Frederiksborg kreds ændrer navn til Nordsjællands kreds. 

 

6.  Konstitueringer 

 

a.) Drøftelse af oplæg til ny udvalgsstruktur 

Ingen bemærkninger til det udsendte oplæg. 

 

b.) Valg af næstformand 

Arne Nielsen blev genvalgt. 

 

c.) Valg af forretningsudvalg 

Susanne Prip Madsen, Henrik Hagemann, Merete Riber og Erik Rasmusen blev 

genvalgt. Georg Møller, Rudersdal, blev nyvalgt i stedet for Poul E Frederiksen, 

der ikke genopstillede.  

 

d.) Valg af aktivitetsudvalg 

 

Kommissorium: 

Det er udvalgets opgave at planlægge og udbygge Foreningen NORDENs landsdækkende 

aktiviteter, dette kan ske i samarbejde med lokalafdelingerne, kredsene, Nordisk Informationskontor 

i Flensborg og Norden i Fokus. 

Såfremt Foreningen NORDEN fra 2009 ikke længere er entreprenør på Norden i Fokus er det 

udvalgets opgave at undersøge mulighederne for hvordan kulturelle og foredragsaktiviteter m.m. 

kan opnå ekstern sponsorstøtte. 

Det er udvalgets opgave at undersøge om der er andre projektopgaver end dem vi har eller får fra 

Nordisk Ministerråd, hvor Foreningen NORDEN kunne ansøge om at blive entreprenør. Udvalget 



skal kortægge hvilke projekter der findes hos de andre Norden-foreninger og som ikke er Nordisk 

Ministeråds-projekter. 

Det er udvalgets opgave hvert år at arrangere et tillidsmandskursus og to formandsmøder, et øst for 

Storebælt og et vest for Storebælt. 

Udvalget skal komme med forslag til hvordan Foreningen NORDEN centralt kan understøtte 

aktiviteter for at skaffe nye medlemmer. 

Udvalget skal inden udgangen af 2009 komme med forslag til Strategiplan 2010-2012.  

Udvalget har ansvaret for at Foreningens NORDENs vedtægter er dækkende for foreningens 

virksomhed og at de nødvendige forslag til revisioner bliver bragt frem til beslutning. 

Udvalget skal tage de initiativer, som herudover er nødvendige for opfyldelsen af Foreningen 

NORDENs Strategiplan 2008-2010. Udvalget holder min. 2 møder årligt, fra mødet udfærdiges et 

referat + en indstilling til forretningsudvalget. 

 

Udvalget består af: Arne Nielsen (formand), Jens Peter Thestrup, Martti Issakainen, Lisbeth 

Johansen og Helge Sørensen. 

 

e.) Valg af Miljø- og klimaudvalg 

 

Kommisorium: 
Det er udvalgets opgave at komme med forslag til hvordan lokalafdelingerne og kredsene kan 

arbejde med Miljø- og Klimaspørgsmål op til FN’ s Klimakonference i København i 2009. 

Udvalget skal komme med forslag til de klima- og miljøtemaer som Foreningen NORDENs 

temarepræsentantskabsmøde skal drøfte den 16. maj 2009. Udvalget er ansvarlig for udarbejdelse af 

et detaljeret program for temarepræsentantskabsmødet. 

Udvalget skal komme med forslag til lokalafdelingernes og kredsenes miljø- og klimaaktiviteter for 

Foreningen NORDENs medlemmer. 

Udvalget skal sikre sig et overblik over de miljø- og klimaaktiviteter som foregår i de andre FNF 

organisationer. Hvor det er muligt skal der etableres et samarbejde med andre danske 

organisationer/foreninger som beskæftiger sig med miljø- og klimaspørgsmål. 

Udvalget skal indsamle oplysninger med henblik på at udarbejde forslag til Foreningen NORDENs 

indspil i klimatopmødet. 

Udvalget skal indgå i samarbejdet med Københavns Kommune om den nordiske 

klimaundervisningsportal og komme med konkrete forslag til hvordan skolerne i de nordiske 

venskabsbykæder kan inddrages i en klimadialog. 

Udvalget skal tage de initiativer, som herudover er nødvendige for opfyldelsen af Foreningen 

NORDENs Strategiplan 2008-2010. 

Udvalget holder min. 2 møder årligt, fra mødet udfærdiges et referat + en indstilling til 

forretningsudvalget. 

 

Udvalget består af: Susanne Prip Madsen (formand), Sonny Berthold og Erik Rasmussen. 

 

f.) Valg af Skole- og biblioteksudvalg 

 

Kommissorium: 

Det er udvalgets opgave at sikre og udbygge kontakten til nuværende og fremtidige skole- og 

biblioteksmedlemmer. Udvalget er ansvarlig for, at der udkommer minimum to udgaver af Nordisk 

Skolenyt og Biblioteksnyt hvert år. 



Udvalget skal sikre, at lokalafdelingerne i højere grad involveres i Den Nordiske Biblioteksuge, 

især fra 2009 hvor Nordisk Ministerråds tilskud til projektet bortfalder. 

Udvalget skal etablere en lovovervågning som sikrer, at Foreningen NORDEN kan afgive 

høringssvar, når der fremsættes lovforslag, som har betydning for de nordiske elementer i dansk 

lovgivning inden for skole- og biblioteksområdet. 

Udvalget skal med udgangspunkt i den indstilling, som FNF’ s direktører forventes at afgive om det 

fremtidige Nordjobb, komme med en indstilling til hvordan vi fra dansk side ønsker at Nordjobb 

udvikles. 

Udvalget skal søge at skabe en formaliseret kontakt til CIRIUS vedr. de skolerejser, som tidligere 

blev arrangeret i Foreningen NORDENs regi. 

Udvalget skal undersøge samarbejdsmulighederne med lærerseminarerne og projekt Sprogpiloter 

med henblik på at kunne understøtte hinanden i at nordiske tekster og det nordisk sprog bliver et 

naturligt element i undervisningen. 

Udvalget skal følge udviklingen i nordiske lærerudvekslinger og venskabsskoleklasser og komme 

med forslag til hvordan området kan udbygges. 

Udvalget skal tage de initiativer, som herudover er nødvendige for opfyldelsen af Foreningen 

NORDENs Strategiplan 2008-2010. Udvalget holder min. 2 møder årligt, fra mødet udfærdiges et 

referat + en indstilling til forretningsudvalget. 

 

Udvalget består af: Merete Riber (formand), Kristina Aaltonen, Peter Schmidt og Helle 

Nancke. 

 

g.) Valg af Informationsudvalg 

 

Kommissorium: 

Udvalget har sammen med den redaktionelle medarbejder ansvaret for Norden Nu. Udvalget skal 

medvirke til at Norden Nu er et medlemsblad for Foreningen NORDEN af meget høj kvalitet. 

Det er udvalgets opgave sammen med den redaktionelle medarbejder, at komme med ideer til 

artikler i Norden Nu.  

Udvalget skal komme med forslag, der kan forbedre bladets økonomi, dette kan ske ved udbud af 

annoncer i bladet, uden at bladet på nogen måde må komme til at ligne et annonceblad. 

Udvalget har ansvaret for Årets Rejsekatalog og skal komme med forslag til hvordan Foreningen 

NORDEN kan benytte lokalafdelingernes rejsetilbud i en offensiv medlemskampagne. 

Udvalget har ansvaret for, at Foreningen NORDEN får en mere offensiv profil i forbindelse med 

indlæg og kronikker i dagblade. 

Udvalget har ansvaret for Formandsinfo og vurderer løbende, om dette nyhedsbrev lever op til 

intentionerne. 

Udvalget skal komme med forslag til hvordan Foreningen NORDEN via sin hjemmeside kan 

udnytte den nye teknik til en tæt dialog med foreningens medlemmer, idébank, blog etc. 

Udvalget har til opgave at sørge for en tæt kontakt til de øvrige FNF-foreningers 

informationsudvalg e.l., ligesom muligheden for en tættere dialog med Nordisk Ministerråd og 

Nordisk Råds informationsafdeling skal undersøges. 

Udvalget skal tage de initiativer, som herudover er nødvendige for opfyldelsen af Foreningen 

NORDENs Strategiplan 2008-2010. 

Udvalget holder min. 2 møder årligt, fra mødet udfærdiges et referat + en indstilling til 

forretningsudvalget. 

 

Udvalget består af: Frode Sørensen (formand), Georg Møller og Flemming Thøgersen. 



 

h.) Valg af Sprogudvalg 

 

Kommissorium: 

Det er udvalgets opgave at følge udviklingen i det nordiske sprogsamarbejde med særlig fokus på 

nabosprogforståelsen. 

Udvalget skal følge lovinitiativer, som har betydning for de nordiske nabosprog. 

Udvalget skal følge udviklingen i og arbejde for en styrkelse af nabosprogene i officiel dansk 

sprogpolitik og i skoler og uddannelser (læseplaner og vejledninger), især i folkeskolen, gymnasier, 

lærer- og journalistuddannelser. 

Udvalget skal komme med indstillinger, når der er behov for udadvendte aktiviteter. 

Udvalget skal tage de initiativer, som herudover er nødvendige for opfyldelsen af Foreningen 

NORDENs Strategiplan 2008-2010. Udvalget holder min. 2 møder årligt, fra mødet udfærdiges et 

referat + en indstilling til forretningsudvalget. 

 

Udvalget består af: Henrik Hagemann (formand), Dorit Myltoft og Niels Davidsen-Nielsen. 

 

i.) Valg af observatør til FNU 

 

Susanne Prip Madsen blev valgt. 

 

7. Eventuelt – herunder fastsættelse af kommende møder 

 

Næste møde afholdes lørdag den 8. november i København og det følgende møde afholdes 

lørdag den 21. marts 2009 i Kolding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEP/kep 23.06.08 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


