
REFERAT AF  
KONSTITUERENDE LANDSSTYRELSESMØDE 

ONSDAG DEN 5. OKTOBER 2005 
I ODENSE. 

 
Til stede: 
Sonny Berthold, Vibeke Bille-Hansen, Lars Peter Christiansen, Inge Davidsen, Elisabeth Espedal, 
Poul E. Frederiksen, Henrik Hagemann, Frants Hagen Hagensen, Peter Jon Larsen, Susanne Prip 
Madsen, Erik Frigård Mogensen, Dorit Myltoft, Inge Vejby Møller, Arne Nielsen, Conny E. 
Petersen, Erik Rasmussen, Merete Riber, Axel Schade, Kathrine Stensgaard, Frode Sørensen, Jens 
Peter Thestrup og Flemming Thøgersen. 
 
 
Fraværende med afbud: 
Lars Aagaard, Jens Rahbek Pedersen, Ole Stavad, Helge Sørensen, Preben Sørensen og Bendt 
Thuesen. 
 
 
Referent: Klaus Elmo Petersen, landskontoret. 
 
(Susanne Prip Madsen ledede mødet under Landsformandens fravær (pkt. 1-5)). 
 
1. Godkendelse af dagsorden. 
Den udsendte dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Peter Jon Larsen informerede om personalesituationen på landskontoret efter Kirsten Kruses 
fratræden. PJL redegjorde endvidere for, hvordan problemerne med opdatering af Foreningen 
NORDENs hjemmeside vil blive løst. 
 
Jens Peter Thestrup sagde, at foreningens hjemmeside og lokalafdelingernes hjemmesider skal 
prioriteres højt. 
  
Axel Schade fortalte, at man i Nordjyllands amt havde fået god støtte fra landskontoret i form af 
kursus om hjemmesider og andre IT-spørgsmål. Han håbede, at den nødvendige støtte også kunne 
fås i fremtiden. 
 
Peter Jon Larsen lovede at tage de faldne bemærkninger ad notam. Skole- og biblioteksstof vil 
også fremover få en fremtrædende plads på hjemmesiden. 
 
2. Godkendelse af referat fra seneste møde (18. juni 2005). 
 
Søren Sørensen var fraværende. 
 
Kathrine Stensgaard spurgte til Frode Sørensens bemærkninger om, at der i forbindelse med det 
positive økonomiske resultat skulle gøres en særlig indsats for lokalafdelingerne. 
 
Peter Jon Larsen nævnte, at et konkret initiativ er den nye plakatserie (3 stk.) samt en tilhørende 
film, der kan vises på computerskærm (filmen ligger på CD-rom), og ligeledes på CD-rom kan 
filmen ”Noget om Norden” rekvireres på landskontoret. 
 
3. Sager til drøftelse herunder kommentarer til referater fra nævn og udvalg. 
 
Beth Espedal nævnte, at referatet af Skolenetværkets sidste møde ikke var på hjemmesiden. 



 
4. Evaluering af repræsentantskabsmødet. 
 
Susanne Prip Madsen mente, det var et rigtig godt møde – med en fin velkomst. 
 
Vibeke Bille-Hansen sagde, at det havde været et rigtig godt møde hele vejen igennem. Et af de 
bedste repræsentantskabsmøder vi har haft. 
 
Erik Rasmussen syntes også, det havde været et rigtig godt møde, men dirigenten kunne godt have 
været bedre. 
 
Axel Schade mente også, det havde været et godt møde. Flot H.C. Andersen show. Han følte, at 
han burde have været nævnt i referatet under punktet om rederi-rabatterne. 
 
Peter Jon Larsen opfordrede Axel Schade til at skrive om rabatterne i det næste nummer af 
nyhedsbrevet. Han nævnte videre, at foreningen via FNF (Foreningerne NORDENs Forbund) havde 
forpligtet sig til at sørge for, at opnåede rabatter gælder for alle medlemmer  af foreningerne i hele 
Norden. Rabatterne vil blive annonceret på FNFs hjemmeside. 
 
Beth Espedal syntes også, at repræsentantskabsmødet havde været godt. Hun spurgte, om der 
havde været omtale i Fyens Stiftstidende efter mødet. Hun mente, at de nordiske sommerlejre burde 
have været omtalt i den skriftlige eller mundtlige beretning. 
 
Peter Jon Larsen påpegede, at beretningen er landsforeningens beretning om de aktiviteter, som 
landsforeningen står for. Han mente, at det er vanskeligt at få omtale af et ”fredeligt” repræsen-
tantskabsmøde – specielt når der som i år ikke sker nogen prisuddeling. 
 
Jens Peter Thestrup foreslog, at vi i højere grad satsede på en langsigtet plan for, at det nordiske 
stof får en mere fremtrædende plads i pressen. 
 
Peter Jon Larsen sagde, at vi for at markere os i pressen skal komme med klare og markante 
politiske budskaber. Jo mere tilpassede vi som forening er, jo mindre omtale får vi. 
 
Poul E. Frederiksen mente, at vi med en ordentlig forberedelse – bl.a. en god fotograf, der kan 
levere billeder til en pressemeddelelse – kan få omtale af repræsentantskabsmødet. 
 
Kathrine Stensgaard foreslog, at man lokalt i amtskredsene nedsatte en pressegruppe, der kunne 
udarbejde forslag til artikler m.m. 
 
 
5. Økonomi. 
 
Peter Jon Larsen henviste til den udsendte budgetopfølgning. Heri er den netop vedtagne 
opstilling inkluderet. Det går rimelig godt med kontingentindtægterne (1. halvår) sammenlignet 
med sidste år. Han gjorde opmærksom på, at der skal tages højde for den manglende periodisering 
på nogle poster. Generelt ser det ud til, at det budgetterede overskud bliver realiseret. 
 
Kathrine Stensgaard spurgte til nedgangen i indtægten ved udlejningen af Frederiks Bastion. 
 
Peter Jon Larsen svarede, at hovedårsagen er, at udlejningen nu er udliciteret til et catering-firma. 
Derved sparer vi nogle arbejdsmæssige ressourcer, som tidligere har været brugt på udlejningen. 
 
Conny Petersen spurgte om differencen på budgetlinien skolearbejde. 



 
Peter Jon Larsen svarede, at der ved udarbejdelsen af regnskabet vil blive foretaget justeringer af 
fordelingen af forskellige udgifter. 
 
 
6. Konstitueringer. 

 
NÆSTFORMAND 
Arne Nielsen  
 
FORRETNINGSUDVALG 
Susanne Prip Madsen 
Henrik Hagemann (begge repræsentantskabsvalgte) 
og 
Poul E. Frederiksen 
Erik Rasmussen 
Merete Riber (alle amtskredsvalgte) 
 
ORGANISATIONSUDVALG 
Vibeke Bille-Hansen 
Lars Peter Christiansen 
FNU 
Jens Peter T. Jensen 
Susanne Prip Madsen  
Arne Nielsen 
Helge Sørensen 
 
INFORMATIONSNÆVN 
Frank Dahlgaard  
FNU  
Thomas S. Suenson  
Preben Sørensen  
        
UNGDOMSUDVEKSLINGSUDVALG 
Mogens Brock  
Helle Nørlund Gregersen  
Dorit Myltoft  
FNU 
 
SKOLENETVÆRK 
Bendt Thuesen  
 
SANGBOGSUDVALG (ad hoc)  
Poul E. Frederiksen  
Søren Sørensen  
 
SPROGGRUPPE (ad hoc) 
Henrik Hagemann  
Dorit Myltoft 
Mette Heide-Ottosen  
  
 
 



h.) Udpegning af observatør til Foreningen NORDEN’s Ungdom. 
Landsstyrelsen udpegede Susanne Prip Madsen. 
 
Flemming Thøgersen spurgte til formalia omkring udpegning af repræsentant til 
Østersøsamarbejdet. 
 
Frode Sørensen svarede, at kompetencen er uddelegeret til Københavnsafdelingen. 
 
Susanne Prip Madsen oplyste på vegne af Københavnsafdelingen, at arbejdet i Østersøsamarbejdet 
pt. varetages af Flemming Thøgersen. 
 
7. FNF (Foreningerne NORDENs Forbund). 
 
Frode Sørensen orienterede  fra præsidiemødet  om, at der er ved at ske store ændringer på 
kulturområdet inden for det nordiske samarbejde. Der er i FNF stor bekymring om disse ændringer, 
da de vil betyde en centralisering af kulturarbejdet på nordisk plan. Bekymringerne er viderebragt 
til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd.  På spørgsmål fra Poul E. Frederiksen oplyste Frode 
Sørensen, at det i fremtiden formentlig i højere grad vil være embedsmænd og ikke fagfolk, der 
træffer beslutningerne inden for kulturområdet.  
 
Peter Jon Larsen fortalte, at der vil være en bred omtale af ændringerne på kulturområdet i det 
kommende nummer af NORDEN NU. 
 
Frode Sørensen omtalte det netop afholdte FNF-styreseminar i Sønderborg. Seminaret var 
vellykket og fik positiv kritik fra deltagerne, ikke mindst fordi det omhandlede centrale emner for 
Foreningerne NORDEN. Det blev bl.a. drøftet, om foreningerne skulle være mere ”rebelske” i 
forhold til  nordiske sager og nordiske myndigheder. 
 
Peter Jon Larsen fortalte, at FNFs generalsekretær Karen Bue havde bidraget til en bedre 
atmosfære i samarbejdet mellem direktørerne – og ligeledes til et væsentlig forbedret forhold til 
Nordisk Ministerråd. 
 
8. Eventuelt. 
 
Conny Petersen spurgte om, hvor FNU har sine medlemmer – og hvad bliver der af dem i forhold 
til lokalafdelingerne. 
 
Susanne Prip Madsen  redegjorde for de aktuelle forhold i FNU. Der arbejdes på, at medlemmer af 
FNU skal få større interesse for arbejdet i Foreningen NORDENs lokalafdelinger. FNU kan 
kontaktes på landskontoret. 
 
Dorit Myltoft oplyste, at nogle af FNUs medlemmer er rekrutteret via NORDJOBB, som i øvrigt 
også kan kædes sammen med venskabsbysamarbejdet. 
 
Flemming Thøgersen efterlyste retningslinierne for landsstyrelsens arbejde og kompetence i 
forhold til forretningsudvalget. 
 
Frode Sørensen oplyste i denne forbindelse, at alle medlemmer af landsstyrelsen kan begære 
emner optaget på et kommende mødes dagsorden. 
 
Erik Frigård Mogensen spurgte til, hvordan den igangværende medlemskampagne forløber. 
 



Peter Jon Larsen oplyste, at vi på nuværende tidspunkt har ca. samme antal nye medlemmer som 
vi fik hele sidste år. De medlemmer, der kommer til resten af året vil således stort set være ”ekstra” 
medlemmer. Kampagnen med rabat vil ikke fortsætte til næste år. 
 
Kathrine Stensgaard opfordrede til, at man overvejer en fornyelse af velkomstpakken til nye 
medlemmer. 
 
Næste møde: 25. februar 2006 kl. 11-16 på Frederiks Bastion. 
 
 
KEP/bl 25/10 05. 
 
  
 
 
  


