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Til stede: Mogens Jensen (formand), Line Barfod, Marion Pedersen, Svend Tychsen og Peter 

Jon Larsen. 

Referat: Peter Jon Larsen. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Nedenstående dagsorden blev godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra seneste møde 18. januar 2017 

Referatet blev godkendt. 

3. Behandlingen af jubilæumsoplægget på repræsentantskabsmødet 

Svend Tychsen glædede sig over opbakningen fra repræsentantskabet, herunder opbakningen til, at 

der nu er afsat kr. 400.000 i regnskabet til jubilæumsaktiviteterne.  

Mogens Jensen mente også, at det var godt, at repræsentantskabet havde taget så positivt imod 

jubilæumsudvalgets arbejde, og nu skulle vi så samle op på ideerne og få dem ført videre. I den 

forbindelse må vi også bede lokalafdelingerne løbende melde ind, hvad de har gang i af aktiviteter 

og hvor langt de er kommet med forberedelserne. 

Marion Pedersen havde også fulgt drøftelserne i hendes egen kreds, hvor der havde været udtrykt 

ønske om at få en inspirationsliste. 

Peter Jon Larsen gjorde opmærksom på, at der inden sommerferien ville blive oprettet et 

debatforum på intranettet med særlig henblik på erfaringsudveksling blandt tillidsfolkene i 

forbindelse med forberedelse af lokale aktiviteter under jubilæet. Sekretariatet var også i gang med 

at forberede en app, som hvor alle lokale og nationale aktiviteter, som vi selv og vores partnere 

gennemfører i forbindelse med jubilæet, kan lægges ind. Forhåbentlig kan den uploades i efteråret, 

så alle kan begynde at vænne sig til dens tilstedeværelse. Debatforummet vil komme ud til 

tillidsfolkene i forbindelse med en Tillidsmandsinfo, som sendes på gaden inden sommerferien. 

Svend Tychsen mindede også om, at der – i det omfang, det var muligt – burde laves rammeaftaler 

med forskellige interessenter, f.eks. Brugsforeningerne, hvor man lokalt kan benytte rammeaftalen 



til at tage kontakter til de lokale Brugser med henblik på at lave aktiviteter med dem i forbindelse 

med jubilæet. Han mente ligeledes, at det nu også var vigtigt at forberede den idepolitiske debat, 

som gerne skulle mobiliseres lokalt, og som så kunne inspirere jubilæumskonferencen og en 

eventuel debatbog om det nordiske samarbejde. 

Line Barfod mente også, at vi skulle bruge Norden Nu til at markere vigtigheden af den lokale 

opfølgning af jubilæumsforberedelserne ved at vise nogle gode eksempler på lokale initiativer. 

Udvalget var enige om, at der nu blev fulgt op med henblik på, at alle lokalafdelinger fik 

jubilæumsaktiviteter med i deres sæsonprogrammer for 2018/2019, som typisk færdiggøres lokal i 

sommermånederne 2018.  

Line Barfod havde haft kontakt til Ungdomsbureauet, som bl.a. organiserer Ungdommens 

folkemøde i september i Søndermarken, for at få det nordiske på deres dagsorden på folkemødet 

2019. Line og Peter ville følge op på dette. 

Mogens Jensen mente også, at det var vigtigt, at få vores egen Foreningen NORDENs Ungdom 

engageret og 

Marion Pedersen nævnte også den nyudnævnte unge ambassadører under Nordjobb, som en kilde 

til at få de unge med i arbejdet. 

4. Jubilæet lokalt, nationalt og nordisk 

Udvalget havde en drøftelse i forlængelse af foregående punkt, hvor man ville satse på en 

idepolitisk bogudgivelse med afsæt i indlæg fra nogle af de forfattere, der havde modtaget Nordisk 

Råds litteraturpris gennem årene, hvor man bad dem om at forholde sig til Norden og fremtidens 

muligheder for regionen.  

Endvidere ville man fortsat se på mulighederne for en gennemgang af foreningens historie, muligvis 

som en elektronisk bogudgivelse, hvor der også kunne spilles på mulighederne for at inddrage mere 

nutidige kommunikationsmuligheder, herunder filmklip mm. 

Derudover var udvalget enige om at understøtte den lokale idedebat med et foredragsholderkatalog, 

og hver af udvalgets medlemmer ville melde en liste ind på forslag, som kunne indgå i kataloget. 

Forskellige områder skulle dækkes, nemlig politikområdet, kulturområdet, erhvervsområdet, og den 

globale forankring, herunder FN’s verdensmål. 

Mogens Jensen foreslog, at vi bad Mogens Lykketoft at skrive et indlæg om Norden og det 

globale, herunder FN’s verdensmål samt deltage med et oplæg på næste års repræsentantskabsmøde 

(hvilket han i skrivende stund har indvilget i). 

5. Meddelelser 

Mogens Jensen kom med en status på de samtaler, der havde været siden sidst. Han havde haft 

møde med Mads Bille fra Sangens Hus, som gerne ville bidrage til jubilæet. Endvidere havde han 



haft møder med LO’s, HK’s og Dansk Metals formænd, som ville bidrage. Han havde også haft 

møde med Nordea-fonden, som ville være venligt stemt over for ansøgninger i forbindelse med 

jubilæet på to områder: en udvidet satsning på biblioteksugen og nordiske film i lokale biografer. 

Endvidere var der muligheder i Nordea (banken) for at få et sponsorat til gallaaftenen. Han havde 

også, sammen med generalsekretæren, haft møde med DR’s mediedirektør, hvor hun havde været 

positiv over for at inddrage det nordiske på sendefladerne i 2019 og ville se på mulighederne for en 

transmission af gallaaftenen. 

Line Barfod havde talt med Copenhagen Stage, som var positive over for at sætte nordisk teater på 

programmet i 2019. 

6. Eventuelt 

Næste møde holdes  

TORSDAG DEN 7. SEPTEMBER 2017 KL. 15.00 PÅ CHRISTIANSBORG. 

PJL/pjl 09.06.17 

 


