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KONSTITUERENDE LANDSSTYRELSESMØDE 
ONSDAG DEN 9. JUNI 2010  

PÅ GRAND HOTEL, ODENSE. 

Tilstede: Merete Riber, Arne Nielsen, Erik Rasmussen, Henrik Hagemann, Susanne Prip Madsen, 
Georg Møller, Svend Tychsen, Henning Sørensen, Bente Dahl, Flemming Thøgersen, Bent Jensen, 
Lars Aagaard, Dorit Myltoft, Andreas Stampe, Benny Estrin, Birte Fangel, Axel Schade og Frants 
Hagen Hagensen. 

Referat: Peter Jon Larsen/Klaus Elmo Petersen 

Dagsorden: 

1. Fastsættelse af dagsorden. 
 
Den udsendte dagsorden blev godkendt med en bemærkning om at økonomi og FNF 
medtages under pkt. 4. Meddelelser. 
 

2. Godkendelse af referat fra mødet 6. marts 2010. 
 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
Lokalafdelinger uden egen hjemmeside kan få lagt deres programmer på Foreningen 
NORDENS server ved at indsende dem til landskontoret. 
 

3. Evaluering af repræsentantskabsmødet. 
 

Bent Jensen: God underholdning med Nordens Tone. For lidt tid til Lars Hovbakke 
Sørensen. Dirigenten kunne have været skarpere, det ville have forbedret afviklingen af 
mødet. 
Svend Tychsen: Havde forventet mere tid til debat. Udtalelsen om udvisningssagen var god 
og pegede fremad. Vedtægtsdebatten kom til at fylde for meget. 
Arne Nielsen: Vi har i haft en åben drøftelse af foreningens forhold dels bagud, men især 
fremadrettet. Med baggrund i organisationens stabile forhold og den justerede økonomi ser 
vi nu fremad med fortrøstning. 
Georg Møller: Der har været tradition for at repræsentantskabsmøderne afholdes på skift i 
Øst- og Vestdanmark. I lyset af den nuværende økonomiske situation kunne vi måske 
overveje at afholde de fremtidige møder på f.eks. en højskole i Trekantsområdet. 
Lars Aagaard: Biblioteket og Nordisk Informationskontor har indgået et partnerskab – til 
en slags Nordens Hus. Her kunne man fremover afholde møderne. 
Arne Nielsen: Vi vil nu overveje hvad vi gør, men vi lægger os ikke fast på en model 
endnu. Vi skal vænne os til at kommunerne ikke længere har samme mulighed for at være 
værter. Men inviterer en kommune så kommer vi! 
Svend Tychsen: Der skal nu følges op på vedtægtsændringerne. Lokalafdelingerne og 
kredsene skal i det kommende år melde tilbage i forhold til ændringerne, der berører dem. 
Arne Nielsen: Der vil blive fulgt op på ændringerne i FU, som vil melde ud til 
lokalafdelinger og kredse. Det er lokalafdelingerne selv, der skal definere kredsenes 



arbejdsområder – udover det i vedtægterne bestemte. 
 

4. Meddelelser. 
 

a) Sproggruppen. 
Henrik Hagemann: Dansk sprognævn har overtaget den nordiske sprogkoordinering fra 
Nordisk Ministerråd. Vi får næste år en ny retskrivningsordbog, der blev redegjort for de mest 
markante ændringer. Der er bred politisk opbakning til lovændringerne vedrørende Dansk 
Sprognævn – det er positivt. På nordisk plan arbejdes der med et projekt, der handler om 
sproget i de nye medier. Der udkommer en fællesnordisk børneordbog. Der er bevilget penge til 
regeringens sprogkampagne. De nordiske sprogpiloter er blevet forlænget.  
Arne Nielsen: Vi skal gøre opmærksom på at vi gerne vil bidrage til regeringens 
sprogkampagne. 
Henrik Hagemann: Vi skal arbejde for en tilnærmelse mellem de nordiske sprog hvor det er 
muligt. 
Bente Dahl: Vi kan i forbindelse med den nye retskrivningsordbog tage diskussionerne op 
igen. 

          b) Skole- og biblioteksudvalget.  
Merete Riber: Udtrykte utilfredshed med og beklagede, at der ikke er sket fremskridt med 
hjemmesiden i en lang periode.  
Erik Rasmussen: Det er ikke troværdigt, at der ikke er nyt om hjemmesiden som vi har talt om 
i over et år. 
Klaus Elmo Petersen: Oplyste at han vil tage kontakt til Per Sørensen for at få en klar tidsplan 
for det fremtidige forløb. 

           c) Informationsudvalget. 
Georg Møller: Vi har forsøgt, at få en bedre økonomi for bladet, men man kan ikke have de 
store forventninger omkring annonceindtægter. Der skal skabes bedre retningslinjer for 
rejsekataloget når det gælder tidsfrister og omfanget af de enkelte omtaler. Udvalget håber snart 
at kunne præsentere en ny hjemmeside for foreningen. 
Axel Schade: Vil undersøge om Stena Line mod betaling vil annoncere i Norden Nu. 

          d) Aktivitetsudvalget 
Arne Nielsen: Udvalget vil arbejde med planlægningen af tillidsmandsmødet d. 30. oktober i 
Vejle. 
Svend Tychsen: Det ville være spændende hvis Gunnar Wetterberg (Tankerne om Ny Nordisk 
Union) kunne være oplægsholder ved et medlemsarrangement. 

          e) Forretningsudvalget: 
Arne Nielsen: FU har arbejdet med planlægningen af det nyligt afholdte 
repræsentantskabsmøde. På mødet i august vil man tage fat på det fremadrettede. 

          f) Økonomi. 
Peter Jon Larsen: Oplyste at man arbejder med ¼-årlige budgetopfølgninger til 
forretningsudvalget og ½-årlige til landsstyrelsen. Der er intet i den sidste likviditetsopfølgning, 
som tyder på problemer med at følge budgettet. 



          g) FNF. 
Arne Nielsen: Der har været afholdt præsidiemøde i Tromsø den 5.-6. juni. På mødet fulgte 
man op på Gunnar Wetterbergs unionstanker. De nordiske statsministre har taget afstand fra 
unionstankerne, mens Foreningen NORDEN og parlamentarikerne har været mere åbne over 
for diskussionen om et tættere samarbejde mellem de nordiske lande. Emnet tages også op på 
det kommende styreseminar i København til september. 
Bente Dahl: Mittengrupen i Nordisk Råd har haft et møde med Wetterberg og afventer nu 
rapporten om uniostankerne fra Nordisk Råd.   
Arne Nielsen: Sprogkampagnen blev diskuteret og nogle af de andre nordiske lande er nået 
langt i planlægningen. En fællesnordisk TV-kanal blev drøftet, men der er ikke økonomi til 
dette i øjeblikket. 
 
5. Konstitueringer: 

a.) Forretningsudvalget indstillede Georg Møller til næstformand. Landsstyrelsen fulgte 
indstillingen.  
   
b.) Forretningsudvalget består efter konstitueringen af Arne Nielsen (landsformand), Georg Møller 
(næstformand), Susanne Prip Madsen, Merete Riber, Eriks Rasmussen, Svend Tychsen og Bente 
Dahl. Kommissorium og referater kan ses på http://www.foreningen-

norden.dk/tillids_referater.php?side=tillid_ref_for  
 
c.) Aktivitetsudvalget består efter konstitueringen af Arne Nielsen (formand), Martti Issakainen, 
Grethe Olsen og Vagn Thomsen. Kommissorium og referater kan ses på http://www.foreningen-
norden.dk/tillids_referater.php?side=tillid_ref_akt   

d.) Skole og Biblioteksudvalget består efter konstitueringen af Merete Riber (formand), Kristina 
Aaltonen, Peter Schmidt og Helle Nancke. Kommissorium og referater kan ses på 

http://www.foreningen-norden.dk/tillids_referater.php?side=tillid_ref_sko_bib  

e.) Miljø og Klimaudvalget blev nedlagt efter vel udført mission.  

f.) Informationsudvalget består efter konstitueringen af Georg Møller (formand), Lizzie Moe og 
Flemming Thøgersen. Kommissorium og referater kan ses på http://www.foreningen-
norden.dk/tillids_referater.php?side=tillid_ref_info  
 
g.) Sproggruppen består efter konstitueringen af Henrik Hagemann (formand), Dorit Myltoft og 
Niels Davidsen-Nielsen. Kommissorium og referater kan ses på http://www.foreningen-
norden.dk/tillids_referater.php?side=tillid_ref_sprog  

h.) Arbejdsgruppe om frivillighedsåret 2011 og venskabsbysamarbejdet 

Efterfølgende debatten på repræsentantskabsmødet indstillede forretningsudvalget, at der etableres 
en gruppe til at forberede det Europæiske Frivillighedsår. Målet med et Europæisk Frivillighedsår 
2011 er at sætte fokus på og udvikle en sammenhængende europæisk politik for frivilligheden, som 
fremmer, anerkender og støtter det frivillige arbejde og de frivillige organisationer i hele Europa. 
Læs mere på http://www.cev.be/99-
towards_a_european_year_of_volunteering_2011_position_paper-EN.html  
Ad hoc gruppens kommissorium er at drøfte og udvikle aktiviteter, der kan gennemføres i nordisk 
regi/Foreningen NORDENs regi i forbindelse med året. Aktiviteterne skal skabes med baggrund i 



den særlige nordiske tradition for frivilligt arbejde og skal primært knyttes til lokalt engagement, 
herunder til en aktivering af venskabsbysamarbejdet. Ad hoc gruppens mandatperiode strækker sig 
til og med repræsentantskabsmødet 2012. 
Arbejdsgruppen blev konstitueret med Susanne Prip Madsen, Svend Tychsen, Flemming Thøgersen 
og Andreas Stampe. 

Arne Nielsen bad alle udvalg og arbejdsgrupper om på deres første møde, at se kommissorierne 
igennem og komme med forslag til rettelser, bl.a. set i lyset af den nyvedtagne Strategi- og 
handlingsplan.  

6. TEMA: Udvisningssagen efter repræsentantskabsmødets beslutning. 

Arne Nielsen: Redegjorde for udviklingen siden repræsentantskabsmødet. Udvisning/hjemsendelse 
strider mod ånden i Helsingforsaftalen. 
Henrik Hagemann: Vi skal skrive til ministeren med ansvar for kommunerne 
(indenrigsministeren) med henblik på at få en tilfredsstillende løsning på sagen. 
Frants Hagen Hagensen: Vi mangler at få belyst sagerne. Hvis de nordiske borgere ligger det 
danske samfund til last, så er det myndighedernes ret at handle. 
Flere medlemmer af landsstyrelsen gav udtryk for at de var uenige med Frants Hagen Hagensen. 
Bente Dahl: Vi skal ytre os imod, at myndighederne har ændret praksis i disse sager - en praksis 
der har eksisteret i mange år. Ændringen er uacceptabel og det er det vi rejser os imod. 
Arne Nielsen: Vi skal ikke acceptere eksport af økonomiske problemer. Danmark er det eneste 
nordiske land, der har ændret praksis på dette område efter vedtagelsen af Helsingforsaftalen. 
Landsstyrelsen tilsluttede sig med stemmerne 17 for og 1 imod den linje, der har været fremført af 
forretningsudvalget. Arne Nielsen skriver brev til Bertel Haarder. 

7. Eventuelt - herunder fastsættelse af kommende møde. 

Susanne Prip Madsen: Omtalte næste års NGO-Forum om Østersøsamarbejdet. Det afholdes i 
Norge. 
Frants Hagen Hagensen: Omtalte venskabsbytræf i Tavastehus, som er Frederiksbergs 
venskabsby. Der har manglet oplysninger fra Finland.  
Peter Jon Larsen: Oplyste at programmet ligger på Foreningen NORDENs hjemmeside og at 
Finland ønsker flere tilmeldinger til træffet. Deltagelse er for egen regning, da landsforeningen ikke 
har mulighed for at støtte økonomisk. 
Benny Estrin: Oplyste at man forventer 4 deltagere fra Sorø/Slagelse først og fremmest for at 
forsøge at skabe kontakt til en ny skånsk venskabsby. Dette for at få en venskabsby inden for 
overkommelig rejseafstand, så medlemmerne kan få glæde af kontakten. Slagelse har bevilget et 
større beløb til venskabsbyarbejdet. 
Arne Nielsen: Takkede Henrik Hagemann for hans mangeårige indsats i forretningsudvalget. 

 

Næste landsstyrelsesmøde afholdes lørdag den 13. november i København. 

 

 

                  


