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REFERAF AF LANDSSTYRELSESMØDE GRUNDVIGSSALEN, VARTOV 

LØRDAG DEN 28. OKTOBER 2017 KL. 11.00 – 16.00 

 

Tilstede: Jørgen Andresen, Bente Dahl, Bjarne Dalum, Elisabeth Espedal, Birte Fangel, 

Frants Hagen Hagensen, Grethe Hald, Bent Jensen, Lisa Juhler, Turid Leirvoll, Jakob Lund, 

Susanne Prip Madsen, Dorit Myltoft, Marion Pedersen (næstformand), Merete Riber, Lise 

Witthøft.  

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

Referat: Peter Jon Larsen. 

 

Marion Pedersen bød velkommen til mødet med en særlig velkomst til Turid Leirvoll, som var 

med for første gang som repræsentant for SF. Hun skulle hilse fra formanden, der i øjeblikket 

deltager i FN’s generalforsamling i New York. 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra 10. juni 2017 

Referatet findes på intranettet på foreningens hjemmeside og blev godkendt. 

3. Meddelelser 

 

a.) Landsformand 

Peter Jon Larsen henviste til formandens leder i seneste nummer af Norden NU angående 

kommunalvalget og opfordringen til at deltage aktivt med forslag til kommunerne om at udnytte de 

muligheder kommunerne har, hvis de effektivt bruger venskabssamarbejdet mellem de nordiske 

venskabsbyer. Formanden og generalsekretæren havde i øvrigt prioriteret møder med forskellige 

interessenter i forbindelse med jubilæumsfejringen 2019, hvor formanden yder en uvurderlig indsats 

og qua sin position i Folketinget er en fantastisk ”døråbner”. 

 

b.) Forretningsudvalg 

Peter Jon Larsen henviste til intranettet, hvor referatet fra seneste møde ligger. 

Marion Pedersen henviste til de to debatforummer, som var oprettet på foreningen intranet og som 

gav mulighed for inspiration og debat om hhv. foreningsarbejdet lokalt og foreningens jubilæum. 

Hun opfordrede tillidsfolkene til at bruge forummerne. Vi ville meget gerne have, at 



lokalafdelingerne lagde op hvilke initiativer de tager i forbindelse med jubilæet, så andre kunne 

blive inspireret. 

Susanne Prip Madsen fortalte, at Folkemødet på Bornholm var gået godt. Især eventen med vores 

egen formand og den nordiske samarbejdsminister havde virkelig været et trækplaster. Vi fortsætter 

samarbejdet med Nordisk Ministerråd i de kommende år, og arbejder på, at alle de nordiske 

folkemøder kan blive inddraget i forbindelse med jubilæet 2019. Folkemødet på Bornholm næste år 

afholdes den 14. – 17. juni. Hun berettede også fra FNU, hvor hun sidder som observatør fra 

foreningen, og det virker som om, der er ved at komme mere orden på arbejdet i FNU. 

Grethe Hald nævnte også kulturmødet på Mors, som også burde prioriteres. Mødet afholdes i 2018 

den 23. – 25. august. 

Peter Jon Larsen gjorde opmærksom på, at landsformanden havde nævnt, at vi, men ikke mindst 

de lokale kræfter, også burde være synlige der. Mors er med i landsformandens bevidsthed 

(formanden er født på Mors). 

Frants Hagen Hagensen informerede om arbejdet med den nordiske biblioteksuge på 

Frederiksberg, som ikke var gået helt problemfrit i år. Han nævnte også ”folkemødet” i 

Frederiksberg Have i form af Sct. Hans festen, som tiltrækker tusindvis og arrangeres af Foreningen 

NORDEN. 

 

c.) Uddannelsesudvalg 

Merete Riber henviste også til referatet på nettet. Hun glædede sig over endnu et vellykket 

forfatterbesøg, der i år havde koncentreret sig om Århus med forbindelse til Århus i år var 

kulturhovedstad. Hun meddelte også, at udvalget havde besluttet ikke at indsupplere et nyt medlem, 

da udvalget følte sig godt dækket ind efter at Christian Lagoni, som var folkeskolelærer, nu var 

med i udvalget gennem sit arbejde i Foreningen NORDEN med Nordjobb. Hun gjorde også 

opmærksom på, at over 15.000 elever havde deltaget i Nordisk Skolechat på Norden i Skolens 

hjemmeside og at der pr. i dag var tilmeldt 263 danske institutioner i Nordisk Biblioteksuge. 

 

d.) Jubilæumsudvalg 

Peter Jon Larsen henviste til referatet fra seneste møde. Landsformanden og generalsekretær 

havde haft et meget positivt møde med Nordisk Ministerråds generalsekretær Dagfinn Høybråten 

om den politiske konference og gallaaftenen. Vi havde også haft meget positive møder med 

Danmarks Radio om mulig transmission af gallaen. DR havde også givet tilsagn om at transmittere 

den nordiske gudstjeneste fra Frederiksborg Slotskirke palmesøndag 2019 (dagen før den politiske 

konference og gallaen). Vi arbejder også med initiativet 1.000.000 synger nordisk, hvor vi har 

drøftelser med kormiljøerne i Norden om at gennemføre en alsang, hvor vi vil sætte de lokale 

foreninger Norden og de lokale kormiljøer sammen om på samme tid i hele Norden at syne et 

udvalg nordiske sange som via livestreaming dirigeres af den samme dirigent fra et sted i Norden.  

Når vi er klar over arbejdsfordelingen mht. de overordnede nordiske og nationale aktiviteter, vil vi 

gå videre med at kontakte de forskellige, der kan støtte op om de lokale arrangementer, såsom 

brugsforeningerne, museumsforeninger mm.  

Jørgen Andresen mente, at man lokalt fægtede i blinde, når vi ikke kender de aftaler, 

landsforeningen laver med de partnere, der kan indgå i den lokale fejring. 



Peter Jon Larsen henviste til, at vi først og fremmest arbejder med den nationale (og nordiske) 

fejring. Lokalt skal man endelig bare tage alle de initiativer, man kan finde på. Man kan jo sagtens 

tale med Brugsen om nordisk mad i jubilæumsåret, med biblioteket om udstilling af nordisk 

litteratur og det samme gælde boghandlere mmm. uden om et nationalt støttebrev. 

Lise Witthøft håbede, at landsforeningen ville producere en pressemeddelelse eller en skabelon til 

noget informationsmateriale, der kunne bruges lokalt. 

Bent Jensen henviste til indstikket i Norden Nu, som også er optrykt i et ekstra oplag om 

Foreningen NORDEN 100 år. 

   

e.) generalsekretær 

Peter Jon Larsen prioriterede, ud over de almindelige foreningsopgaver som økonomi, 

medlemspleje, personale, møder, referater, informationer, FNF mm., jubilæets forberedelser, som lå 

i forlængelse af de styrende organers prioritering.  

4. Medlemsopgørelse 

 

Peter Jon Larsen henviste til, at Flemming Thøgersen havde bedt om, at der på dagsordenen for 

dette landstyremøde medtages et punkt om beregningen af antal medlemmer pr. husstand. Det kan 

enten være de personer, som de pågældende medlemmer selv oplyser, eller det kan være det antal 

som statistisk udgøres af en husstand. Eller således som det nu administreres, at en husstand altid er 

på 2 personer. Det kunne samtidig være hensigtsmæssigt at få fastslået, om stemmeret ved 

generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder forudsætter at de pågældende er registreret i eget 

navn og ikke blot indgår i et husstandsmedlemsskab. 

Efter en kort drøftelse besluttede landsstyrelsen ikke at ændre opgørelsesmetoden.  

Lise Witthøft tog derefter opgørelsen af kredstilskuddet op, som bliver gjort op pr medlemskab 

(altså, hvor parmedlemmerne tæller én lige som personlige medlemmer). Hun ville gerne have, at 

tilskuddet blev opgjort efter antallet af medlemmer (hvor parmedlemmer tæller 2). 

Landsstyrelsen besluttede, at bede sekretariatet lave en opgørelse til næste møde over 

konsekvenserne ved et sådant forslag, med henblik på, at der kunne træffes en afgørelse på næste 

møde. 

5. Venskabssamarbejdet 

 

Marion Pedersen henviste til, at landsstyrelsen tidligere har nedsat en arbejdsgruppe til at se på 

venskabssamarbejdet. Arbejdsgruppen er nu kommet med sin meget flotte rapport, som indgik i 

mødets bilagsmateriale. Endvidere fremgik dokument fra FNF om samme emne, som blev forelagt 

på Forbundsmødet i september i Helsingfors.  

Jørgen Andresen forelagde rapporten, hvis resultat vidner om, at det er meget forskelligt, hvad 

man gør rundt omkring. Der er stort set lige så mange modeller, som der er venskabsforbindelser. 

Nogle er meget vitale med kommunal interesse og kommunale penge, nogle er alene 

foreningsudvekslinger og andre er ikke eksisterende. Men rapporten giver en masse ideer, som kan 

tages op rundt omkring, hvorfor rapporten vil blive lagt op på foreningens hjemmeside.  



Bent Jensen mente, at vi havde drøftet venskabssamarbejdet siden ruder konge var knægt og må nu 

konstatere, at der er 98 kommuner og 98 forskellige måder at gøre det på. Han takkede for 

rapporten, som han syntes var god og nyttig. 

Lisa Juhler konstaterede, at der er en vigende interesse fra politikernes side over for 

venskabssamarbejdet, og vi skulle fremadrettet oplyse kommunerne bedre om det gode, der er ved 

et aktivt venskabssamarbejde. 

Susanne Prip Madsen roste arbejdsgruppens arbejde og fulgte op på Lisa Juhlers indlæg og 

opfordrede til, at man fulgte landsformandens indlæg om at følge op ved de kommende 

vælgermøder.  

Jakob Lund mente, det var vigtigt lokalt at samarbejde med de, der gerne vil gøre noget på 

venskabsområdet, og der skulle man ikke hænge sig i om det var en borgmester eller et almindeligt 

kommunalbestyrelsesmedlem. 

Marion Pedersen sammenfattede drøftelsen med, at vi fortsat er af den opfattelse, at 

venskabssamarbejdet er vigtigt, og vi bistår gerne de lokalafdelinger, der ønsker at udvikle deres 

venskabssamarbejde. Men da det er meget forskelligt, hvordan venskabsarbejdet er prioriteret i de 

enkelte afdelinger og hvilket grundlag man arbejder sammen på, kan det være vanskeligt at finde en 

fællesnævner. Derfor håndteres venskabssamarbejdet fra sag til sag. Dette betyder dog ikke, at vi 

nedprioritere arbejdet – tværtimod. På det politiske plan arbejder vi på gøre kommunerne mere 

interesseret i venskabssamarbejdet gennem udveksling af medarbejdere og opnå fordele ved at 

”kigge hinanden over skuldrene”, som det også fremgår af landsformandens leder i seneste nummer 

af foreningens blad. Vi er også inde i et tæt samarbejde med det konsulentbureau, der står bag 

venskabsbyer.dk og som har adopteret foreningens ideer på det kommunale venskabsområde. 

Desværre er sagen ikke prioriteret i Kommunernes Landsforening, men vi har løbende kontakt til 

KL’s administration og internationale udvalg om sagen.  

6. Status på Handleplan 

Marion Pedersen henviste til den nugældende Handleplan, som var sendt ud på forhånd. 

Generalsekretæren forelagte forslag til mindre justeringer, som nu er indarbejdet i Handleplanen, 

som kan ses på http://intra.foreningen-norden.dk/wp-content/uploads/HANDLEPLAN-pr.-28.-

oktober-2017.pdf.  

7. Økonomi 

Marion Pedersen henviste til den udsendte halvårsbudgetopfølgning. Den har været behandlet i 

forretningsudvalget, og der er ikke større afvigelser i forhold til det lagte budget.  

Peter Jon Larsen meddelte, at der ikke er ændringer i negativ retning efter halvåret. I forbindelse 

med dette punkt skal man også være opmærksom på forretningsudvalgets beslutning på seneste 

møde: Herefter drøftede Forretningsudvalget et forslag fra generalsekretæren om, at man 

overfører økonomien fra mellemregningskontiene med lokalafdelinger nedlagt for mere end 2 år 

siden. Til gengæld oprettes en fond på kr. 50.000 til evt. opstart af nye afdelinger, og som kan 

fordeles på basis af beslutning i forretningsudvalget. Forretningsudvalget godkendte dette.  

Bemærkning: Det drejer sig om Gentofte (nedlagt 2005), Faxe (2012), Nakskov (2014), Sakskøbing 

(2014) og Esbjerg (2015). Nettoprovenuet udgør kr. 111.267,00. 

http://intra.foreningen-norden.dk/wp-content/uploads/HANDLEPLAN-pr.-28.-oktober-2017.pdf
http://intra.foreningen-norden.dk/wp-content/uploads/HANDLEPLAN-pr.-28.-oktober-2017.pdf


Landsstyrelsen tog redegørelsen og forretningsudvalgets beslutning til efterretning. 

Herefter var der en kort runde vedrørende aktivitetsfonden på de 50.000 kr. Aktivitetsfonden blev 

nedlagt og pengene står nu til rådighed for en jubilæumsfond, der skal støtte særligt, fornyende 

projekter i forbindelse med foreningens jubilæum. Landsstyrelsen ønskede allerede nu at signalere, 

at aktivitetsfonden blev genoprettet ved jubilæumsårets udløb.  

8. FNF 

Marion Pedersen meddelte, at hun sammen med generalsekretæren ville deltage i FNF’s 

præsidiemøde i Helsingfors i forbindelse med Nordisk Råds session. Hun henviste også til, at der 

havde været afholdt møde i det administrative kollegie, hvor referatet var med som bilag til dette 

møde, og Forbundsmøde 23. – 24. september i Helsingfors, hvor Merete Riber, Susanne Prip 

Madsen og generalsekretæren deltog.  

Susanne Prip Madsen mente, at det var godt vi var der. De andre lande er ikke så villige til at tage 

debatterne. Hun mente, at foreningerne var meget forskellige med forskellige fokuspunkter. 

Merete Riber var enig og men understregede, at man lyttede meget til Danmark og henviste meget 

til, hvad Danmark gjorde. 

9. Eventuelt 

Birte Fangel meddelte, at Sydslesvig afdeling af Foreningen NORDEN havde fået ny formand, 

nemlig Anke Spoorendonk, som har været Slesvig-Holstens justits-, kultur- og europaminister og 

viceministerpræsident fra 2012 til 2017. Hun har tidligere været gruppeformand for SSW-gruppen 

(Sydslesvigsk Vælgerforening) i Landdagen i Kiel. 

Elisabeth Espedal meddelte, at der havde været 62 på Nordisk Sommerlejr i år, og den var gået 

rigtigt godt. 

Frants Hagen Hagensen fortalte, at Frederiksberg havde fået lov til at deltage på det seneste 

Hovedstadstræf på Færøerne, og Frederiksberg arbejde på at få en færøsk venskabsforbindelse. 

Næste møde er fastsat til  

LØRDAG DEN 17. MARTS 2018 PÅ VARTOV 

hvor de partipolitiske repræsentanter i landsstyrelsen er bedt om at komme med et kort oplæg, om 

deres respektive partiers nordiske prioriteringer, som derefter kan drøftes af landsstyrelsen. 

Pjl/pjl 08.11.2017 

 

 

 

 

 


