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REFERAF AF LANDSSTYRELSESMØDE 

Imperial Hotel, København   

LØRDAG DEN 5. OKTOBER 2019 KL. 11.00 – 15.00 

Til stede: Marion Pedersen (konstitueret landsformand), Kurt Andreasen, Aage Augustinus, 

Lars Barfoed, Bente Dahl, Bjarne Dalum, Elisabeth Espedal, Frants Hagen Hagensen, Grethe 

Hald, Lisa Juhler, Jakob Lund, Susanne Prip Madsen, Rita H. Mikkelsen, Dorit Myltoft, 

Merete Riber, Anke Spoorendonk, Tage Sørensen og Flemming Thøgersen.  

 

Fra landskontoret: Peter Jon Larsen og Kirsten Kruse  

Referat: Peter Jon Larsen. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra 25. maj 2019 

Referatet blev godkendt. 

Beth Espedal gjorde opmærksom på, at hendes kreds havde været meget utilfredse med, at det 

konstituerende landsstyrelsesmøde holdes i umiddelbar forlængelse af repræsentantskabsmødet, 

hvilket ikke gav den nødvendige ramme om en konstituering.  

Landsstyrelsen drøftede dette og blev enig om, at vi fortsat holder det konstituerende 

landsstyrelsesmøde i forlængelse af repræsentantskabsmødet af økonomiske og tidsmæssige 

årsager, men at der skal være et særligt rum, landsstyrelsen kan benytte og at indkaldelsen fortsat 

indeholder en fyldestgørende kommenteret dagsorden. 

3. TEMADRØFTELSE NEW NORDIC PEACE 

 

Oplæg ved Isabel Bramsen og Anine Hagemann fra Center for Resolution of International 

Conflicts på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Rapporten kan ses 

på https://www.norden.org/da/node/36032.   

De to oplægsholdere redegjorde for indholdet i rapporten og dens tilblivelse og landsstyrelsen 

havde en god drøftelse efterfølgende. 

 

https://www.norden.org/da/node/36032


4. Meddelelser 

a.) landsformand/næstformand 

 

Marion Pedersen tog spørgsmålet om formandsvalg op og henviste til forretningsudvalgets 

indstilling om at udsætte valget af ny landsformand til det ordinære repræsentantskabsmøde 16. maj 

2020. 

Landsstyrelsen havde en drøftelse af situationen og vedtog: 

- at følge forretningsudvalgets indstilling og udsætte valget til maj 2020 

- at udnævne forretningsudvalget til valgudvalg 

- at man opfordrer tillidsfolk i foreningen til at komme med forslag, som samles af 

generalsekretæren 

- at landsstyrelsen får en redegørelse over forløbet af valgudvalget/forretningsudvalget på 

næste møde 

 

Marion Pedersen tog spørgsmålet om en temadrøftelse på næste landsstyrelsesmøde op, og 

 

Landsstyrelsen bad om, at man fik en drøftelse af, hvordan vi profilerer Foreningen NORDEN 

bedre og får mere information ud om det nordiske samarbejde. 

I den forbindelse bad landsstyrelsen om, at landsstyrelsesmødet blev forlænget med en time, så 

mødet startede kl. 11 og afsluttede kl. 16.    

 

Marion Pedersen henviste også til den anmodning, der var kommet fra Frederikshavn-Sæby 

afdelingen om de problemer, de havde haft i forbindelse med lån af kommunale lokaler. Hun 

foreslog, at tegningsretten blev føjet ind i de kommende standardvedtægter for lokalafdelinger i 

form af en ny § 6: Lokalafdelingen tegnes i økonomisk henseende af formand og kasserer i 

forening. Dette kunne dog først ske på det kommende repræsentantskabsmøde.  

Landsstyrelsen tilsluttede sig dette. 

Marion Pedersen henviste til henvendelsen fra kredsen i Sønderjylland og Åbenrå afdeling om i 

2020, som samtidig er 100 årets for markeringen af genforeningen, om at afholde foreningens 

repræsentantskabsmøde lørdag den 16. maj 2020 i Billedsalen på Folkehjem i Åbenrå. 

Landsstyrelsen tilsluttede sig også dette. 

 

b.) generalsekretær 

Peter Jon Larsen redegjorde for arbejdet i landsforeningen, som naturligt nok var præget af 

jubilæumsaktiviteterne og formandssituationen. Han gjorde opmærksom på, at der var udarbejdet en 

ansøgning om kr. 500.000 til særlige aktiviteter i forbindelse med at Danmark havde formandskabet 

for det nordiske regeringssamarbejde i 2020, hvilket kunne blive en smuk, men mere beskeden, 

opfølgning på jubilæet.  



 

c.) forretningsudvalg og udvalg 

Dorit Myltoft fortalte om jubilæumsaktiviteterne i Nyborg, og især om et større sangarrangement i 

forbindelse med Syng Norden Sammen, og streamingen fra Aarhus. Hun var skuffet over, at den 

fællesskabsfølelse, som burde havde været det centrale i arrangementet, ikke var blevet understreget 

nok, og appellerede til, at det kom til at stå helt klart, hvis projektet skulle fortsættes. 

Merete Riber henviste til det møde, der havde været i Uddannelsesudvalget og hvor referatet var 

tilgængeligt på intranettet. Nu stod vi over for, at Litteraturugen skulle holdes for 23. gang og 

teksterne frigives den 11. oktober pga. ophavsretsaftalerne. Der var dd. 1181 tilmeldte, heraf 159 fra 

Danmark, hvilket er bedre en sidste år. 

Beth Espedal fortalte, at der havde været 70 børn med til Nordisk Sommerlejr i Hillerød i år, og de 

havde fået en fantastisk nordisk oplevelse.    

5. Økonomi 

a.) Budgetopfølgning for første halvår 

Peter Jon Larsen henviste til det udsendte materiale i form af halvårsbudgetopfølgning, estimat for 

året og regnskab for jubilæet. 

Hans kommentar var den, at det passer med forventningerne. Han var stolt over det, og ikke mindst 

glad for det kæmpe arbejde, som Maj-Britt Skovbro Hansen havde lavet og det, at hun har kunnet 

holde både formanden og ham på ret kurs gennem dette meget krævende år. 

Med en egenkapital ved udgangen af 2018 på kr. 1.877.805 og et estimeret underskud for 2019 på 

kr. 841.282 skal der ikke nogen større regnemaskine til at se, at vi nok holder os indenfor den 

lovede egenkapital ved årets udgang på ca. kr. 1.000.000. Med det aktivitetsniveau er det lidt af en 

forløsning at se, at det også lykkes - selv om vi ikke har handlet i blinde. 

Han kunne også glæde med, at indtægterne fra A. P. Møller Fonden var kommet og det samme 

gjaldt pengene fra FNF, som vi jo også selv søgte. 

Landsstyrelsen tog budgetopfølgningen, estimatet og redegørelsen til efterretning.  

6. Jubilæum 2019 

 

Peter Jon Larsen redegjorde for aktiviteterne, og glædede sig over, at vi stort set har gennemført 

alle de aktiviteter, der var på tegnebrættet. Samlet set har det givet foreningen massiv 

medieopmærksomhed. Det har været dejligt at se, at lokalafdelingerne i høj grad har været aktive på 

stort set hele paletten af begivenheder, hvilket giver håb for fremtiden. Det folkelige Danmark er 

ikke død endnu.  

Han bad om tilladelse til, at det ene projekt, der ikke blev til noget i jubilæumsåret, nemlig den 

nordiske filmfestival, der skal gennemføres med et centralt udgangspunkt, men tilbydes lokale 



biografer, stadig kunne være på tegnebrættet for 2020, og indgå i formandskabsprogrammet. Han 

bad også om, at vi kunne arbejde videre med Syng Norden Sammen projektet og gøre dette til en 

markering af Nordens Dag, 23. marts, med en understregning af fællessang. I givet fald måtte det 

ske via FNF, så vi for alvor fik dette projekt til at blive fællesnordisk. 

Landsstyrelsen gav sin tilslutning til begge aktiviteter.        

7. FNF 

Peter Jon Larsen gjorde opmærksom på, at der var indkaldt til præsidiemøde i Stockholm den 

28.oktober i forbindelse med Nordisk Råds session samme sted den 29. og 30. oktober 2018, hvor 

den konstituerede landsformand og han deltog. 

8. Eventuelt – herunder kommende møder 

Landsstyrelsen vedtog at afholde næste møde 

I KØBENHAVN LØRDAG DEN 28. MARTS 2020 KL. 11.00 – 16.00 

og efterårsmødet i København lørdag den 3. oktober 2020, og det konstituerende møde i 

forlængelse af repræsentantskabsmødet lørdag den 16. maj 2020 i Åbenrå. 

 

PJL/pjl 23.10.19 


