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Referat af Landsstyrelsens møde

LØRDAG DEN 8. NOVEMBER 2008

PÅ COMFORT HOTEL ØSTERPORT.

Tilstede: Frode Sørensen, Arne Nielsen, Beth Espedal, Erna Madsen, Susanne Prip Madsen, 
Hjørdis Mejborn, Lizzie Moe, Dorit Myltoft, Georg Møller, Erik Rasmussen, Torben 
Rasmussen,Merete Riber, Carsten Rolsted, Axel Schade, Christian Steffensen, Kathrine 
Stensgaard, Helge Sørensen, Flemming Thøgersen, Frants Hagen Hagensen.

Fraværende med afbud: Lars Aagaard, Sonny Berthold, Inger Vejby Møller.

Fra landskontoret: Peter Jon Larsen, Maj- Britt Skovbro Hansen og Klaus Elmo Petersen 
(referent).

Dagsorden:

1. Fastsættelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt uden ændringer.

2. Godkendelse af referat fra mødet 28. maj 2008.

Der var ingen bemærkninger til referatet, men Lizzie Moe (Vestsjællandskredsen) spurgte 
om der var plads til en repræsentant fra Vestsjællandskredsen i et af udvalgene, da kredsen 
pt. ikke er repræsenteret i nogle af de nye udvalg. Frode Sørensen mente at dette er muligt, 
da der i et par af udvalgene er ledige pladser.

3. Økonomi 2008.

Peter Jon Larsen gennemgik budgetopfølgningen pr. sept. 2008. Han orienterede om ekstra 
opkrævning af el-forbrug på Frederiks Bastion over en 5-årig periode. Han beklagede dybt, 



at han ikke i højere grad havde været opmærksom på den store forskel på skønnet og reelt 
forbrug på Bastionen og sikret en aflæsning og indberetning af målerstand, så der havde 
været balance mellem det skønnede og reelle forbrug gennem årene. 

Frode  Sørensen  han  mente,  at  det  var  dybt  utilfredsstillende,  at  der  ikke  var  blevet 
registreret  eller  foretaget  aflæsning  af  måleren  på  Frederiks  Bastion.  Landsformanden 
udtrykte også utilfredshed med at han først var orienteret om regningen fra DONG den 8. 
oktober 2008, næsten 3 måneder efter at regningen var fremsendt. Landsformanden oplyste 
at  han  havde  ønsket  en  forhandling  med  DONG og udtrykte derfor  forundring  over,  at 
regningen uden hans vidende var blevet betalt, når vi havde fået tilbudt respit, som kunne 
have været brugt til en forhandling med DONG.

Arne Nielsen  mente det  var en ærgerlig sag,  men der er  ikke grund til  at  tro at  der er 
lignende sager,  da man altid  har kunnet  stole på de oplysninger  der har været givet om 
økonomien.

Flemming  Thøgersen  spurgte  om  foreningens  politiske  ledelse  også  havde  en  del  af 
ansvaret i denne sag.

Peter Jon Larsen understregede at i relation til den ledelsesstruktur, der er i foreningen, så 
er  denne sag entydigt  generalsekretærens  ansvar.  Forretningsudvalget  ansætter/afskediger 
generalsekretæren, som så har ansvaret for ansættelse/afskedigelse af det øvrige personale.

Frode Sørensen oplyste at han vil drøfte sagen med foreningens revisorer, for at undersøge 
om de kunne have gjort noget i sagen. F.eks. undersøgt hvorfor der kun var foretaget á conto 
betalinger i denne lange periode.

4. Revideret budget 2009, 2010 og 2011.

Frode Sørensen forelagde det reviderede budget. Som det ser ud i øjeblikket vil budgettet 
udvise et underskud på lidt mere end 600.000 kr. Dette er naturligvis uholdbart og der har 
derfor været taget kontakt til Bertel Haarder, som efter folketingsdebatten om Nordisk Råds 
session, har meddelt foreningen at han vil bede Nordisk Ministerråd overveje at tilbageføre 
Norden i Fokus aktiviteten til Foreningen NORDEN.

Peter Jon Larsen orienterede om et møde han havde haft med ministerens stedfortræder og 
mente ikke, at det er realistisk at vi får Norden i Fokus tilbage i denne omgang, men vi kan 
formentlig opnå ”kompensation” f.eks. i form af midler til en oplysningskampagne om klima 
og  miljø  –  og  globaliseringen.  En  del  af  denne  information  kan  formidles  via  den  nye 
hjemmeside  for  skoler.  Det  er  også  muligt  at  en  del  af  denne  støtte  kan  komme  via 
undervisningsministeriets tips- lottomidler.



Susanne Prip Madsen sagde at det er forfærdeligt, vi mister projekter, da de er en del af 
foreningens  livsbetingelse.  Hun  var  glad  for  at  generalsekretæren  er  i  gang  med  et 
konstruktivt forhandlingsforløb med relevante embedsmænd.

Frode Sørensen  beklagede at  der hos ledelsen i  Nordisk Ministerråd ikke er særlig  stor 
forståelse for værdien af det folkelige nordiske arbejde.

Erna Madsen var uforstående overfor at Nordisk Ministerråd med kort varsel kunne fratage 
Foreningen NORDEN et projekt, som er blevet administreret uden det har givet anledning til 
kritik

Dorit  Myltoft  spurgte  til  hvordan  FNF og  de  øvrige  foreninger  reagerede  på  at  man  i 
Danmark var blevet frataget Norden I Fokus.

Frode Sørensen oplyste at FNF og de øvrige søsterforeningerne støtte os, men de kan ikke 
gøre så meget. Den egentlige og langsigtede løsning for foreningen ligger jo i en forhøjelse 
af statstilskuddet.

Landsstyrelsen  tilsluttede sig forretningsudvalgets beslutning vedrørende budgettet.  Dette 
betyder at underskuddet søges dækket ved:

           Plan A: at forhøje indtægten under særlige bidrag med kr. 231.000 og i den forbindelse bede 
generalsekretæren prioritere ansøgninger til fonde mv.  Endvidere at bede landsformanden 
tage kontakt til finansordførerne i Folketinget med henblik på at forhøje indtægten i form af 
et øget statstilskud. 

Hvis en indsats på dette område skulle vise sig ikke at give det fornødne resultat iværksættes 

Plan  B: hvis  det  ikke  er  muligt  at  finde  fornødne  indtægter  ved  fonde,  annoncering  i 
Norden Nu eller ved besparelser, tager  landsstyrelsen på sit møde ultimo marts stilling til 
hvorvidt Norden Nu nr. 3 (sat til udgivelse i juni) skal spares væk. Dette vil medføre en 
besparelse på kr. 200.000. Endvidere vil  landsstyrelsen i  august tage stilling til  hvorvidt 
Internt  Kursus  (afholdes  november)  skal  spares  væk.  Dette  vil  medføre  en  yderligere 
besparelse på kr. 50.000. I alt besparelser på kr. 250.000.

5. Landslotteri.



Frode  Sørensen  henviste  til  det  udsendte  lotteriregnskab.  Lotteriet  giver  ikke 
landsforeningen  det  store  overskud  (blot  omkring  15.000  kr.  i  2008),  men  en  del 
lokalafdelinger har stor glæde af salget af lodsedler. Lotteriet fortsætter i 2009 med samme 
antal lodder og afdelingerne opfordres til at øge salget. Starten på Landslotteriet koordineres 
med udgivelsen af Norden NU i marts. I budgettet fastholdes et overskud på 50.000 kr. til 
landsforeningen.

6. Per Nielsen turné.

Frode Sørensen  fortalte om planerne om at arrangere en turné med ca. 10 kirkekoncerter 
med trompetisten Per Nielsen.  Foreningen NORDENs kredse skal tilkendegive  om de er 
interesserede i at blive omfattet af turnéen. Udgiften vil være ca. 20.000 kr. pr. koncert heraf 
dækkes de 10.000 af landskontoret via tilskud fra fonde m.v. De resterende 10.000 kr. skal 
dækkes af kredsene,  som får hele entréindtægten.   Turnéen forventes gennemført  i  sidste 
halvdel af 2009 og første halvdel af 2010 afhængig af tilbagemeldingerne fra de interesserede 
kredse.

7. Foreningerne Nordens Forbund.

Frode  Sørensen  fortalte  at  der  også  i  2009  vil  være  midler  fra  NMR  til  Nordisk 
Biblioteksuge – og dermed Skumringstid. Koordineringen skal fortsat ske fra FNF i Malmø.

Axel Schade bemærkede at det er vigtigt at tema og forfatternes navne meldes ud i så god tid 
at det kan komme med i lokalafdelingernes programmer.

Peter Jon Larsen svarede at emnet i 2009 vil være fred med udgangspunkt i 200 – året for 
den svensk – finske krig. Benny Andersen vil også være blandt forfatterne i 2009.

Frants Hagen Hagensen foreslog at ”Det nordiske Testamente” kunne være udgangspunkt 
for temaet i 2010.

Frode Sørensen berettede videre at man omkring Nordjobb havde diskuteret hvordan man i 
2009 kunne få plads til  flere danskere på Nordjobb. ( I år har kun 19 danskere været på 
Nordjobb, mens der i Danmark har været 144 Nordjobbere).

Norden i Bio er fortsat et vellykket projekt. Årets tema er Tolerance og materialet er rettet 
mod de ældste årgange.

8. Rapport fra Nordisk Råds session i Helsingfors 27.-29. oktober 2009.

Frode Sørensen  fortalte  at  han  havde været  i  kontakt  med Ungdommens  Nordiske Råd 
(UNR). Det er vigtigt, at UNRs møder fortsat kan foregå på de nordiske sprog, derfor er der 
blevet bevilget penge til  simultantolkning af møderne. Alternativet ville være, at møderne 
foregik på engelsk.



Nordisk Råds møde var især præget af finanskrisens betydning for Islands økonomi. Der var 
på mødet forståelse for Islands særlige situation og der var opbakning til at hjælpe Island 
med at løse de økonomiske problemer.

Der er kommet bedre struktur på arbejdet med grænsehindringer.  Hallo Norden formidler 
relevante spørgsmål til Ole Stavad, som er dansk medlem af Grænsehindringsforum.

Bente Dahl (R) afløser Frode Sørensen som formand for Nordisk Kulturfond.

Island overtager formandskabet for Nordisk Ministerråd i 2009. På Foreningen NORDENs 
hjemmeside  (www.foreningen-norden.dk)  kan  det  islandske  formandsprogram læses  i  sin 
helhed.  Samme  sted  kan  man  læse  en  opinionsundersøgelse  om  de  nordiske  borgeres 
kendskab til det nordiske samarbejde.

9. Meddelelser.

a.) Rapport fra aktivitetsudvalg.

Arne Nielsen fortalte at udvalgets hovedopgaver er tilrettelæggelse af formandsmøder og 
internt kursus samt opfølgning af strategiplanen. Temaet for internt kursus 2008 er klima. 
Programmet er færdigt. Der har i udvalget været uenighed om hvorvidt en billedkunstner 
skulle formidle resultaterne af internt kursus som malerier. Det blev afvist, da det var for 
dyrt, men ikke alle medlemmer var enige. Der har været uklarhed om betingelserne for 
udvalgets deltagelse på internt kursus. Dette drøftes på et kommende møde i januar.

Hjørdis Mejborn undrede sig over, at en drøftelse af vision 4 (venskabsbysamarbejdet) 
havde resulteret i at venskabsbysamarbejdet var ført tilbage til forretningsudvalget.

Peter Jon Larsen forklarede at ansvaret for venskabsbysamarbejdet tidligere har ligget i 
FU og derfor besluttede man, at det fortsat skulle ligge her.

b.) Rapport fra Miljø- og Klimaudvalg.

Susanne Prip Madsen fortalte at udvalget arbejder med at finde relevante oplysninger 
om miljø og klima i forhold til foreningens arbejde med disse emner. Der arbejdes med 
Temarepræsentantskabsmødet  i  2009 og  udvalget  vil  besøge  lokalafdelinger  for  at  få 
ideer til det fortsatte arbejde med miljø og klima i foreningen.

c.) Rapport fra Skole og Biblioteksudvalg.

Merete  Riber  fortalte  at  udvalget  på  sit  første  møde  nøje  havde  gennemgået 
kommissoriet  for  udvalget.  Der  arbejdes  på  at  udvikle  en  egentlig  hjemmeside  for 
skolemedlemmer. Her skal skoler kunne få eksempler på konkrete undervisningsforløb 



med nordisk indhold  indenfor  relevante  fag.  Skolenyhedsbrevet  skal  fremover  sendes 
elektronisk  til  skolemedlemmerne.  Skolenetværksmedlemmer  og  andre  nordisk 
interesserede skolefolk opfordres til at gå ind i et netværk, der fremover skal deltage i 
udviklingen af skolehjemmesiden. I den forbindelse vil udvalget på sit kommende møde 
drøfte  hvordan  kontakten  til  det  tidligere  landsdækkende  skolenetværk  og  de  lokale 
skolenetværk fremover skal organiseres.

d.) Rapport fra Informationsudvalg.

Frode Sørensen  fortalte at man på det første møde primært havde drøftet indholdet i 
Norden  Nu  samt  muligheden  for  ar  få  flere  annonceindtægter  i  forbindelse  med 
udgivelsen af bladet. Foreningens hjemmeside har også været diskuteret og drøftelserne 
om denne og bladet vil fortsætte på det næste møde.

e.) Rapport fra Sprogudvalg.

Dorit Myltoft henviste til oplysningerne i referatet fra forretningsudvalgsmødet. Nævnte 
Peter  Jon Larsens  og  Henrik  Hagemanns  kronik  i  Fyens  Stiftstidende  og  Bertels 
Haarders kronik om de nordiske sprog i Jyllandsposten.

10.  Eventuelt – herunder fastsættelse af kommende møder.

På forespørgsel af Flemming Thøgersen tilbød Frode Sørensen at arrangere en tema-rejse i 
Sønderjylland og Sydslesvig for interesserede lokalafdelinger.

Susanne  Prip  Madsen  hilste  fra  FNU,  som  meget  gerne  vil  samarbejde  tættere  med 
lokalafdelingerne, der hvor FNU har medlemmer.

Axel Schade spurgte om der udsendes referater fra formandsmøderne.

Arne Nielsen oplyste at det gør der ikke.

Frants  Hagen  Hagensen  berettede  om  endnu  et  vellykket  Skt.  Hans-arrangement  i 
Frederiksberg Have. I år havde DR transmitteret fra begivenheden og der var drøftelser med 
DR om, at det skulle gentage sig i 2009.

Næste landsstyrelsesmøde afholdes 21. marts 2009.



      

 

      


