
Foreningen NORDEN 

  

REFERAF AF LANDSSTYRELSESMØDE 

Imperial Hotel, København   

LØRDAG DEN 6. OKTOBER 2018 KL. 11.00 – 15.00 

Til stede: Marion Pedersen (næstformand), Jørgen Andresen, Lars Barfoed, Bente Dahl, 

Elisabeth Espedal, Frants Hagen Hagensen, Grethe Hald, Bent Jensen, Lisa Juhler, Jakob 

Lund, Susanne Prip Madsen, Arne Nielsen, Erik Nielsen, Tage Sørensen og Flemming 

Thøgersen.  

Fra landskontoret: Peter Jon Larsen.  

Referat: Peter Jon Larsen. 

 

Marion Pedersen indledte mødet med en særlig velkomst til Rødovres borgmester Erik Nielsen, 

som var udpeget til at repræsentere Kommunernes Landsforening. Hun glædede sig til samarbejdet, 

som allerede var startet godt, i og med at Rødovre havde besluttet at lægge hus (Viften) til 

foreningens jubilæumsrepræsentantskabsmøde lørdag den 25. maj 2019. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra 26. maj 2018 

Referatet blev godkendt. 

3. Meddelelser 

a.) landsformand/næstformand 

 

Marion Pedersen skulle hilse fra formanden, som desværre ikke havde mulighed for at være til 

stede i dag. Hun havde været til møde i repræsentantskabet for dansk Sprognævn, hvor Håndbog i 

Klarsprog blev præsenteret. Hun havde fortalt om foreningens jubilæum og bl.a. Dansk 

Professionshøjskole ville tage Norden på som tema 2019.   

 

b.) generalsekretær 

Peter Jon Larsen glædede sig over, at vores folkelige forening kørte godt og unde problemer, 

hvilket ikke mindst skyldtes en god indsats fra foreningens tillidsfolk rundt om i landet, hvilket 



også muliggjorde, at han kunne bruge tid på jubilæumsforberedelserne. Han henviste også til 

forretningsudvalgsreferatet fra seneste møde, hvor forretningsudvalget havde godkendt den nye 

overenskomst med personalet. Han havde just haft møde med Rødding Højskole i den forløbne uge, 

hvor Nordisk Kulturuge fandt sted, hvor vi planlagde Kulturuge 2019 og samtidig havde Rødding 

Højskole ytret interesse i at tage Norden ind som højskolens tema. Han havde også haft møder med 

de, der stod for flagningen ved grænsen, hvor der trods det, at fem flag, fem steder (Kruså, Padborg, 

Frøslev, Sæd og Rudbøl) skulle op og ned hver dag året rundt (i alt 18.250 handlinger) kun var 

glæde og begejstring for aktiviteten. Han havde også haft møde med Jørgen Søndergaard om 

genoplivningen af Foreningen NORDEN i Grønland. 

  

c.) forretningsudvalg og udvalg 

Peter Jon Larsen henviste på vegne af Merete Riber til referatet fra det seneste 

uddannelsesudvalgsmøde, der havde været afholdt i Brande den 7. september, og som lå på nettet. 

Susanne Prip Madsen fortalte om forberedelserne til Folkemødet 2019, som så småt er i gang.  

4. Økonomi 

a.) Budgetopfølgning for første halvår 

Peter Jon Larsen gennemgik den udsendte halvårsbudgetopfølgning, som ikke indeholdt de store 

overraskelser, hverken til den ene eller anden side, men i høj grad var i tråd med forventningerne og 

det budget, repræsentantskabet havde vedtaget. I budgetopfølgningen var også et estimat for året, 

som også tydede på, at regnskabet ville holde budgettet. Dog ville der blive lidt forskydninger 

mellem posterne i forbindelse med jubilæumsaktiviteterne. 

Landsstyrelsen tog budgetopfølgningen, estimatet og redegørelsen til efterretning.        

5. FNF 

Peter Jon Larsen gjorde opmærksom på, at der var indkaldt til præsidiemøde i Oslo i forbindelse 

med Nordisk Råds session samme sted den 29. og 30. oktober 2018, hvor landsformanden og han 

deltog. Der havde også været et møde i FNF’s kollegium for de administrative ledere på Svalbard, 

hvor han ikke havde deltaget. 

Bente Dahl gjorde opmærksom på, at hun var fratrådt, som FNF’s repræsentant i Orkester Norden. 

6. Jubilæum 

 

Peter Jon Larsen gennemgik den udsendte status. Der var gang i mange ting, og de fleste kørte 

efter planen. Vi stod dog lige pt. med manglende svar fra fonde og samarbejdspartnere, men var 

fortrøstningsfulde. Han henviste også til forretningsudvalgets prioritering, nemlig at Gallaen i DR’s 

Koncertsal ville blive afholdt under alle omstændigheder, men at niveauet og en evt. livesending i 

DR ville afhænge af indkomne midler. Hvis vi fik finansieret Gallaen, ville foreningens opsparede 

midler blive brugt på produktionen af en særlig jubilæumsproduktion, der ville blive udsendt 



sammen med Norden Nu 2/2019 ultimo marts/primo april. Selvfølgelig ville de løbende 

omkostninger til jubilæet i 2018 og 2019 blive dækket, men af de store tiltag, blev disse to 

aktiviteter prioriteret. De andre store aktiviteter ville blive gennemført, hvis vi fik fondsstøtte til 

dem.  

Landsstyrelsen godkendte dette. 

Peter Jon Larsen takkede Erik Nielsen for hans hjælp i forbindelse med et brev, vores 

landsformand Mogens Jensen i løbet af de næste dage ville sende til landets kommuner med en 

opfordring til, at kommunerne ville medvirke til jubilæumsfejringen på lokalt niveau. I forbindelse 

med opfordringen, ville der også følge en side med ideer. 

Erik Nielsen tog i den forbindelse spørgsmålet om venskabsbysamarbejdet op, hvor han i Rødovres 

venskabsbykreds havde taget initiativ til, at man der genoptog samarbejdet. I den forbindelse ville 

man tematisk se på trusselsbilledet set lokalt fra, bl.a. med henvisning til den oprustning i det civile 

beredskab, som svenskerne for nylig havde foretaget. 

Lars Barfoed mente, at trusselsbilledet gjorde, at det nordiske samarbejde på forsvarsområdet, ikke 

mindst gennem NORDEFCO, blev endnu mere vigtigt. De ydre omstændigheder trænger sig på, og 

det giver god næring til en regulær revitalisering af det politiske samarbejde i Norden. 

Jacob Lund mente, at visse dele af det forstærkede trusselsbillede var noget overdrevet, bl.a. de 

indtryk pressen gav om overflyvningerne, som han – som bornholmer – ikke kunne genkende. Vi 

har altid fløjet tæt på, det var der ikke noget nyt i. 

Jørgen Andresen takkede Erik Nielsen for at tage emnet op. Han og Lisa Juhler havde for nylig 

på landsstyrelsens opfordring fremlagt en rapport angående venskabssamarbejdet, som desværre 

havde vist, at samarbejdet ikke var så vitalt længere, hvor foreningsudvekslinger og 

tilskudsordninger blev nedprioriteret.  

Tage Sørensen henviste også til den udfordring, at efter kommunesammenlægninger havde mange 

danske kommuner pludselig mange venskabsbyer (hvor hver af de sammenlagte kommuner kom 

med hver deres venskabsbyer) og når man ikke fik ”ryddet” op i listen, blev det en lidt uoverskuelig 

opgave.  

Arne Nielsen mente, at vi skulle presse på for at brede det nordiske samarbejde ud på alle 

politikområder i kommunerne, både det folkelige, men også de centrale politiske områder. Han 

erindrede også om, at venskabsbysamarbejdet fungerede meget forskelligt fra kommune til 

kommune og fra lokalafdeling til lokalafdeling.  

Elisabeth Espedal gjorde opmærksom på, at Nordisk Lejrskole i Hillerød næste dag kunne fejre sit 

70 års jubilæum. Lejrskolen var et konkret bevis på at man kunne skabe noget unikt sammen, når 

lokalafdelingen af Foreningen NORDEN gik i samarbejde med kommunen. Hun gjorde også 

opmærksom på, at det var vigtigt, at vi lærte de unge kommunale politikere om vigtigheden og 

mulighederne i det nordiske samarbejde også lokalt. 



Bente Dahl opfordrede til, at trusselsbilledet for Norden blev sat som tema på det kommende 

landsstyrelsesmøde, hvilket 

Landsstyrelsen tilsluttede sig.  

7. Eventuelt – herunder kommende møder 

Landsstyrelsen vedtog at afholde næste møde 

I KØBENHAVN DEN 16. MARTS 2019 KL. 11.00 – 15.00 

og efterårsmødet i København lørdag den 5. oktober 2019. Landsstyrelsen ville komme 

tilbage til muligheden for at holde det konstituerende møde i forlængelse af 

repræsentantskabsmødet lørdag den 25. maj 2019 i Rødovre. 

Endvidere vil landsstyrelsen blive inviteret til såvel den politiske konference samt gallaen og 

receptionen i forbindelse med gallaen mandag den 15. april 2019 henholdsvis på 

Christiansborg om eftermiddagen og i DR’s Koncertsal om aftenen. 

 

PJL/pjl 24.10.18 


