
FORENINGEN NORDEN 
 
 

Referat af møde i landsstyrelsen 
lørdag den 7. november 2009 

på Hotel Østerport i København. 
 
 

Tilstede: Arne Nielsen, Henrik Hagemann, Susanne Prip, Georg Møller, Merete Riber, Jens 
Peter Thestrup, Ellen Andersen, Kristen Touborg, Beth Espedal, Frants Hagen Hagensen, 
Martti Issakainen, Bent Jensen, Lizzie Moe, Axel Schade, Flemming Thøgersen og Lars 
Aagaard. 
Fra Landskontoret: Peter Jon Larsen, Maj-Britt Skovbro Hansen og Klaus Elmo Petersen. 
Referat: Klaus Elmo Petersen. 
 

Temadrøftelse: Foreningen NORDENs fremtidige strategi og vedtægtsrevision. 
 
 
Arne Nielsen: Bød velkommen til mødet og introducerede strateginotatet og oplæget til 
vedtægtsændringer. Understregede at notatet Norden i globaliseringen - globaliseringen i Norden, 
(offentliggjort som indstik i NORDEN Nu nr. 4 2009) også er et centralt dokument i 
strategidrøftelserne.  
 
Herefter blev strateginotatet gennemgået punktvis. 
 
Idegrundlaget. 
 
Arne Nielsen: Det nordiske samarbejde er præget af den nordiske velfærdsmodel, et fælles nordisk 
arbejdsmarked og i det hele taget et tæt samarbejde - et samarbejde, der er båret af en fælles politisk 
kultur. Strateginotatet og notatet om globaliseringen er et godt middel til at komme i tættere kontakt 
med erhvervslivet, og lokalafdelingerne kan anvende "blokkene" i globaliseringspapiret i 
forbindelse med det lokale arbejde - f.eks. foredrag m.m. 
 
Lars Aagaard: Var enig i at velfærden og det fælles arbejdsmarked er de bærende elementer i det 
nordiske samarbejde i øjeblikket. Spurgte om strateginotatet vil indgå i den skriftlige beretning til 
repræsentantskabsmødet og om det vil blive gennemgået af revisionen. 
 
Arne Nielsen: Det er naturligt at notatet indgår i den skriftlige beretning, men det vil ikke være en 
naturlig del af revisionens opgaver at gennemgå det.. 
 
Organisationen. 
 
Arne Nielsen: Præsenterede punktet og fortalte, at vi nu forsøgt at afholde ordinært 
repræsentantskabsmøde hvert andet år og et temamøde i årene imellem. Det har ikke rigtigt fungeret 
efter hensigten og derfor foreslås det, at vi vender tilbage til systemet med repræsentantskabsmøde 
hvert år dog således at der på disse møder hvert år vil være et særligt tema. 
 



Flere pegede på at det er godt med fleksibilitet i kredsenes vedtægter. Der behøver ikke 
nødvendigvis at blive afholdt generalforsamlinger i kredsene.  
 
Arne Nielsen: Vi fjerne ikke kredsene, men lægger ansvaret - for hvordan man vil organisere sig 
kredsmæssigt - på lokalafdelingerne. 
 
Georg Møller: Der var meget debat om kredsen på formandsmøderne. Forskellige geografiske 
forhold giver forskellige behov i forhold til kredsenes funktion. Dette er baggrunden for 
fleksibiliteten i forslaget. 
 
Jens Peter Thestrup: Pointerede, at det er vigtigt at det af vedtægterne fremgår klart hvem der 
indkalder til kredsmøderne og hvem der vælger og er valgbare. 
 
Ellen Andersen: Forslaget er udmærket og det begrænser ikke kredsenes muligheder for aktiviteter 
m.m. Beslutningen ligger i lokalafdelingerne og det er en god fleksibilitet. 
 
Medlemmerne. 
 
Jens Peter Thestrup: Præsenterede punktet og understregede, at medlemmerne er selve 
fundamentet i foreningen. Medlemmerne skal fastholdes via gode tilbud fra lokalafdelingerne.  
Det er væsentligt at der er god service overfor skole- og biblioteksmedlemmer. 
 
Susanne Prip: Fortalte, at hun og landsformanden, arbejdede på at få FNU's medlemmer til at søge 
over i Foreningen NORDEN når dette var naturligt for dem. FNU samarbejdede positiv om dette, 
og bl.a. derfor bør de fortsat have en plads i landsstyrelsen. 
 
Flemming Thøgersen: Konstaterede at personlige medlemmer udgør ca. 95 % af det samlede 
medlemstal, derfor er der et stort potentiale blandt andre medlemsgrupper f.eks. de samarbejdende 
medlemmer. 
 
Beth Espedal: Bemærkede, at det faldende antal skolemedlemmer hovedsageligt skyldtes 
besparelser i kommunerne. I Hillerød kontaktede man skolerne direkte fra lokalafdelingens side og 
anvendte skolenyhedsbrevet og NORDEN Nu i den forbindelse. 
 
Martti Issakainen: Vi skal forsøge at skaffe flere virksomheder som medlemmer. Vi kan "lokke" 
med vores omfattende nordiske kontaktnet. 
 
Lizzie Moe: Vi har drøftet strategioplægget i Ringsted. Vi er i bestyrelsen enige om, at vi er og 
bliver byens bedste pensionistforening. Vi håber dette kan ændres, så flere unge kommer ind i 
foreningen. 
 
Susanne Prip: Registerloven forhindrer, at vi får FNU's medlemsliste, men FNU kan sende lokale 
programmer ud til sine medlemmer på opfordring af lokalafdelingerne. 
 
Økonomi. 
 
Arne Nielsen: Præsenterede punktet og understregede at det ikke er ændret i forhold til tidligere. 
 



Bent Jensen: Efterlyste mulige nye projektforslag. 
 
Peter Jon Larsen: Der arbejdes i øjeblikket på at skaffe midler til et virksomhedsrettet projekt bl.a. 
via InterReg- og fondsmidler. 
 
Jens Peter Thestrup: Medlemskontingenter og statstilskuddet skal være de bærende elementer i 
finansieringen af foreningen. 
 
Projektarbejdet. 
 
Arne Nielsen: Dette punkt er ikke ændret blot uddybet i forhold til tidligere. 
 
Kommunikationsstrategi:  
 
Georg Møller: Præsenterede punktet og understregede, at det er vigtigt, at der en god 
kommunikation med medlemmerne. 4 årlige numre af NORDEN Nu rækker ikke. Derfor er det 
vigtigt at informationerne fra formandsinfo også spredes lokalt til medlemmerne. Foreningen 
NORDEN skal være vagthunden, der fastholder politikerne på deres nordiske løfter!   
Orienterede i øvrigt om at Prebens Sørensen tiltræder som ny redaktør for NORDEN Nu den 1. 
januar 2010. 
 
Lars Aagaard: Et nordisk nyhedsbrev, med meget kortfattede sammendrag vil være en god 
nyskabelse som medlemmerne kunne abonnere på. 
 
Kristen Touborg: Var enig i at et sådant nyhedsbrev ville "være guld værd" som en appetitvækker 
for nordiske nyheder. 
 
Henrik Hagemann: Notatet om globaliseringen har været væsentligt i forhold til 
samarbejdsministeren og andre beslutningsmodtagere, men det er også vigtigt at medlemmerne 
orienteres om de ting vi laver også selvom alle måske ikke læser det hele. 
 
Arne Nielsen: Konkluderede, at der arbejdes videre ud fra oplæget med de ideer, der er 
fremkommet under debatten. 
 
Vedtægtsforslaget 
 
På baggrund af debatten blev det konkluderet at FNU tilbydes en observatørplads i landsstyrelsen. 
 
Det er vigtigt at der via de repræsentantskabsvalgte landsstyrelsesmedlemmer er kontakt til 
folketinget og ministerierne.  
 
Kristen Touborg: Mente at det er vigtigt med en tættere kontakt mellem foreningen og den danske 
delegation ved Nordisk Råd. 
 
 
Herefter gik landsstyrelsen over til den egentlige dagsorden. 
 
 



1. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt uden bemærkninger - dog inkluderes meddelelser fra forretningsudvalget under pkt. 9. 
 
2. Godkendelse af referat fra mødet den 26. maj 2009. 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
3. Økonomi 2009 samt forslag til revideret budget for indeværende år og budgetter for de 2 
kommende år. 
Peter Jon Larsen: Forelagde halvårsregnskab og budgetterne. Regnskabet bliver formentlig bedre 
end budgetteret med et underskud på omkring kr. 336.000. De nye økonomiske vilkår er indarbejdet 
i budgetterne for 2010 og 2011. I øvrigt henvises til notatet om budgetforudsætningerne. 
 
Arne Nielsen: Det er afgørende for forretningsudvalget, at budgettet er i balance. 
 
Henrik Hagemann: Påpegede at det er blevet sværere at få fondsmidler, da fondene generelt har 
færre midler til rådighed på grund af lavere afkast på fondskapitalen. 
 
Jens Peter Thestrup: Beklagede at man vil inddrage nogle af de penge det skulle tilgå 
lokalafdelingerne i forbindelse med kontingentforhøjelsen i 2006. Mener at landskontoret her en 
huslejemæssig dyr placering og derfor bør det undersøges om der kan opnås en besparelse ved at 
flytte kontoret. Lønninger og honorarer bør der også ses nærmere på. 
 
Flemming Thøgersen: Foreslog at man i stedet for at fjerne portopengene lavede en midlertidig 
ændring i kontingentfordelingen i 2010. 
 
Georg Møller: Vi skal fortsat have fokus på at undersøge mulighederne for at finde billigere 
kontorfaciliteter end i Malmøgade. 
 
Peter Jon Larsen: Kontoret er i en lejlighed, som ifølge kontrakten skal tilbageføres til sin tidligere 
form som privat lejemål. Dette vil være bekosteligt, men der foreligger ikke en eksakt opgørelse 
over udgifterne. 
 
Flere medlemmer af landsstyrelsen beklagede, at man sparede de 50.000 kr. som foreningen hidtil 
har givet i tilskud til informationskontoret i Flensborg. 
 
Kristen Touborg: Foreslog at man kontaktede 6-mandsudvalget om situationen. 
 
Jens Peter Thestrup: Foreslog at det eksplicit skulle fremgå at besparelsen på de 50.000 kr. kun 
gælder for 2010. 
 
Arne Nielsen: Konkluderede at budgetterne vedtages som forelagt med en bemærkning, der gør det 
muligt at genoptage støtten til informationskontoret i Flensborg når foreningens økonomi atter 
tillader det. 
 
4. Landslotteri 2010. 
Landsstyrelsen tilsluttede sig at lodprisen forhøjes til 20 kr. i 2010. 
 



5. Dansk formandskab for Norden 2010, herunder Norden i globaliseringen - globaliseringen i 
Norden. 
Foreningen NORDEN samarbejder med ministerierne om at formandskabsprogrammet og resultatet 
af dette synliggøres i medierne. 
 
6. Klima- og skoleprojekter - status. 
Peter Jon Larsen: Begge projekter udvikler sig efter planen. 
 
7. Nordisk råds session i Stockholm 27.-29. okt. 2009. 
Arne Nielsen: Havde selv deltaget i sessionen og fortalte at vigtigheden af samarbejdet mellem 
landene var et gennemgående tema. Situationen i Arktis på baggrund af klimaforandringerne var 
også et væsentligt emne. Medlemmer af den danske delegation fremhævede vigtigheden af det 
folkelige arbejde som det kommer til udtryk gennem Foreningen NORDENs arbejde. 
 
8. Foreningerne Norden Forbund. 
Arne Nielsen: Oplyste at venskabsbysamarbejdet havde været et vigtigt punkt under FNFs møder i 
forbindelse med sessionen. 
 
9. Meddelelser: 
a.) forretningsudvalget. 
Landsstyrelsen tilsluttede sig forslaget om at aflyse internt kursus, da kun 34 deltagere havde 
tilmeldt sig ved fristens udløb. 
 
b.) aktivitetsudvalget. 
Ingen bemærkninger 
 
c.) miljø- og klimaudvalget. 
På sporet af klimaet kører efter planen. 
 
d.) skole- og biblioteksudvalget. 
Merete Riber: Præsenterede den nye hvervefolder rettet mod skolerne. Fremlagde forslag om at 
lokalafdelingerne får 100 kr. for hvert nytegnet skolemedlem. Landsstyrelsen tilsluttede sig dette. 
 
e.) informationsudvalget. 
Se bemærkningerne under strategidebatten.  
Georg Møller: Der arbejdes fortsat på at tegne annoncer til NORDEN Nu. 
 
f.) sprogudvalget. 
Henrik Hagemann: Oplyste at NMR har omorganiseret sprogsamarbejdet. Ansvaret ligger nu hos 
dansk sprognævn.  
 
10. Eventuelt - herunder fastsættelse af kommende møde. 
 

Næste møde afholdes lørdag den 6. marts 2010 kl. 11 – 16. 
 
Referat: Klaus Elmo Petersen. 
 
 


