
Foreningen NORDEN 

 

REFERAT 
FORENINGEN NORDENS JUBILÆUMSUDVALG 

TORSDAG DEN 28. MARTS 2019 PÅ CHRISTIANSBORG. 

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

Afbud: Lars Barfoed. 

Referat: Peter Jon Larsen. 

 

Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Godkendelse af referatet fra seneste møde 6. februar 2019 

Referatet blev godkendt. 

3. Meddelelser 

Udvalget gennemgik planerne for jubilæumsfejringen den 15. april med jubilæumsseminaret om 
eftermiddagen og gallaforestillingen om aftenen. DR laver et program, der deles ud til deltagerne, 
samtidig får de foreningens jubilæumsmagasin indlagt den nye hvervefolder.  

Udvalget var bekymret over, at DR ikke havde prioriteret selvstyreområderne, hvilket foreningen 
skulle gøre alt for blev ændret, så selvstyreområderne kom til at fremstå som 3 af de 8 nordiske 
lande. 

Udvalget gennemgik receptionen forud for gallaen. 

4. Gennemgang af aktiviteter og kommunikationsplan 

Mogens Jensen henviste til den særlige jubilæumshjemmeside, som viser et glædeligt stort antal 
aktiviteter. Foreningen NORDENs lokalafdelinger har for alvor brugt jubilæumsmuligheden lige 
som vores samarbejdspartnere også var inde med mange aktiviteter i forbindelse med jubilæet. Over 
500 aktiviteter er pt. på programmet, hvilket er meget flot. Han henviste til den kommende fælles 
begivenhed, hvor CO-industri og Dansk Industri fejrer Foreningen NORDENs jubilæum med en 



fælles grænsehindringskonference i Fællessalen på Christiansborg tirsdag den 23. april 2019 om 
eftermiddagen.  

Mogens Jensen fortalte endvidere om forberedelserne af foreningens jubilæumsrepræsentantskabs-
møde lørdag den 25. maj 2019 i Rødovre, hvor programmet nu er klart med ministerens deltagelse, 
Einar Már Gudmundsson har lavet en prolog til jubilæet, som vil blive læst op af Sofie Gråbøl, Bent 
Fabricius Bjerre vil optræde kort og modtage Foreningen NORDENs Hæderspris 2019 i form af en 
akvarel af Aka Høegh, Rødovre Musikskoles kor vil synge, så det bliver festligt. 

Udvalget gennemgik den af have Kommunikation udarbejdede kommunikationsplan, som 
indeholdt en større kampagne på de sociale medier, indlæg til aviserne, optræden i TV mm.  

Karen Bue meddelte af hendes ansættelse er ved at rinde ud, men hun fortsat ville følge de 
projekter, hun var involveret i, til dørs.  

5. Visionspapir 

Peter Jon Larsen forelagde Visionspapiret, som består af to dele. En forklaringsdel og en del til 
vedtagelse. Landsstyrelsen havde behandlet papiret og oversendt det til Jubilæumsudvalget, og bedt 
udvalget om at gøre det færdig til forelæggelse på repræsentantskabsmødet. Svend Tychsen og 
Lars Barfoed havde fremlagt synspunkter, og udvalget bed de to om at komme med et udkast, som 
omfattede deres synspunkter og de synspunkter, der var fremkommet under drøftelsen i 
landsstyrelsen. Deres oplæg ville så gå per capsulam til udvalget.  

6. Eventuelt 

Næste møde blev fastsat til 

FREDAG DEN 3. MAJ 2019 KL. 10.30  
PÅ CHRISTIANSBORG. 

Pjl/pjl10.04.19 

 


