
Foreningen NORDEN 

 

REFERAT 

FORENINGEN NORDENS JUBILÆUMSUDVALG 

FREDAG DEN 3. MAJ 2019 PÅ CHRISTIANSBORG. 

 

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

Afbud: Line Barfod, Lars Barfoed. 

Referat: Peter Jon Larsen. 

 

Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Godkendelse af referatet fra seneste møde 28. marts 2019 

Referatet blev godkendt. 

3. Meddelelser 

Mogens Jensen glædede sig over det magasin, der nu var udkommet sammen med Norden NU. Nu 

var det vigtigt at bruge Magasinet offensivt lokalt i forbindelse med markedsføringen. Konferencen 

i Landstingssalen on Verdensmålene havde været god.  

Peter Jon Larsen fortalte om evalueringsmøde i DR, som havde været positivt fra begge sider. Der 

havde været næsten 100.000 inde at se showet eller dele deraf, hvilket var pænt. 

Svend Tychsen mente det havde været en god ekstra gevinst med receptionen, og et godt show, 

hvor de der var til stedet i Koncerthuset fik to versioner – live og tv. 

Peter Jon Larsen fortalte om forretningsudvalgets beslutning vedrørende udarbejdelsen af en 

jubilæumsplakat, som Per Arnoldi vil præsentere på repræsentantskabsmødet. 

4. Gennemgang af aktiviteter og evaluering 

Mogens Jensen var glad for det, vi havde opnået indtil nu, og glædede sig til 

jubilæumsrepræsentantskabsmødet, som blev den kommende satsning og derefter 1.000.000 synger 

nordisk, som løber af stablen den 7. september. 



Peter Jon Larsen kunne oplyse, at der nu var 25 lokalafdelinger, som havde meldt sig med ret 

store lokale arrangementer til sangdagen, men desværre var der endnu ikke nogen tilmeldt fra de 

øvrige nordiske lande – selv om det er et fællesnordisk projekt. Men det arbejder vi på nu, og vil 

også bruge de lokale kororganisationer til at etablere aktiviteter.  

5. Visionspapir 

Svend Tychsen forelagde Visionspapiret, som består af to dele. En forklaringsdel og en del til 

vedtagelse.  

Efter en drøftelse i udvalget, hvor man tog positivt imod det papir, som Svend Tychsen havde 

udarbejdet bad udvalget ham om at færdiggøre det til per capsulam vedtagelse. 

Dette er nu sket, og papiret ligger som forslag til repræsentantskabet på intranettet.   

6. Eventuelt 

Næste møde blev ikke fastsat på grund af folketingsvalg mm.  

Vi komme tilbage til en fastsættelse efter valget. 

Pjl/pjl 20.05.19 

 


