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REFERAT 
FORENINGEN NORDENS JUBILÆUMSUDVALG 

MANDAG DEN 18. JUNI 2018 PÅ CHRISTIANSBORG. 

 
Til stede: Mogens Jensen (formand), Marion Pedersen, Svend Tychsen, Henrik Wilén, Karen 
Bue og Peter Jon Larsen. 

Afbud: Line Barfod og Lars Barfoed. 

Referat: Peter Jon Larsen. 

 

Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

Svend Tychsen noterede, at udvalget var blevet genkonstitueret med uændret kommissorie, og 
erindrede om, at vi fortsat skulle tage den idepolitiske debat op i forbindelse med jubilæet. 

Mogens Jensen forslog, at der blev igangsat et arbejde med henblik på at genformulere foreningens 
vision og mission. I den forbindelse burde man også kigge på den nordiske handlingsplan og vision, 
som foreningerne i fællesskab havde lagt i Foreningerne Nordens Forbund (FNF). 

2. Godkendelse af referatet fra seneste møde 20. april 2018 

Referatet blev godkendt. 

3. Jubilæet lokalt, nationalt og nordisk 

Mogens Jensen opsummerede de nordiske aktiviteter.  
Statsministerkonferencen mandag den 15. april om eftermiddagen har vi fået finansieringen, og den 
danske statsminister har svaret positivt mht. deltagelse. 

Henrik Wilén gjorde opmærksom på, at FNF ved formanden Rune Mørck Wergeland havde 
sendt en invitation til statsministrene i de øvrige nordiske lande og tilsvarende i de selvstyrende 
områder. 

Mogens Jensen ville skrive til Lars Løkke Rasmussen med henblik på også derfra at få støtte til at 
samle statsministrene den 15. april 2019. Ligeledes ville vi tage en kontakt til den danske FN-
ambassadør vedrørende deltagelse af FN’s vicegeneralsekretær Amina J. Mohammed. 



 
Nordisk Gallaaften i DR’s Koncerthus mandag den 15. april om aftenen, som transmitteres af DR. 
 
Mogens Jensen orienterede om, at vi har nu fået sat speed på processen med DR, ikke mindst 
takket være Have Kommunikation (Christian Have og hans konsulenter), og der vil i løbet af den 
næste uge blive sendt en ansøgning til A. P. Møller Fonden, hvor han havde haft et par positive 
personlige samtaler med fondens direktør. 

1.000.000 synger nordisk har vi ansat en medarbejder, som arbejder med udgangspunkt i Aarhus 
Festuges sekretariat.  
 
Karen Bue orienterede om ansøgningsprocesserne, hvor vi har modtaget kr. 150.000 fra Nordisk 
Kulturfond, som dog er øremærket til at de nordiske kor kan mødes. Vi søger også Kulturkontakt 
Nord, Tuborg fonden, Salling fonden og A. P. Møller Fonden (sidstnævnte først efter de har givet 
svar på ansøgningen til gallaen, da den har førsteprioritet).  

Mogens Jensen gjorde opmærksom på, at A. P. Møller fonden efterspurgte nordiske ansøgninger, 
og han foreslog, at foreningen etablerer en tænketank, der kan se på mulige og relevante 
ansøgninger til fonden i fremtiden.  

Svend Tychsen præsenterede status for den historiske publikation, hvor vi endnu ikke kender de 
økonomiske vilkår for produktionen. Redaktionsgruppen ville holde et møde, hvor man slog 
temaerne endeligt fast, da de gerne skal være gennemgående både i den historiske fremstilling og de 
fremadrettede artikler. 

Karen Bue informerede om hendes møder med ambassadørerne. Der ville inden sommerferien 
blive sendt indkaldelse ud til ambassadørerne til en ny frokost med status i august. 

Karen Bue informerede desuden om møder med folkene bad Spil Dansk, som i 2019 ville lave et 
Spil Nordisk-projekt.  

4. Meddelelser 

Mogens Jensen forslog, at vi tog den idepolitiske debat i forbindelse med jubilæet op som 
prioriteret punkt på dagsordenen for det kommende møde i udvalget. 

5. Eventuelt 

Næste møde ville blive fastlagt senere.  

Pjl/pjl 02.07.18 

 

 

 


