
Foreningen NORDEN 

 

REFERAT 

FORENINGEN NORDENS JUBILÆUMSUDVALG 

TORSDAG DEN 6. FEBRUAR 2019 PÅ CHRISTIANSBORG. 

 

Til stede: Mogens Jensen (formand), Lars Barfoed, Line Barfod, Karen Bue, Marion 

Pedersen, Svend Tychsen, Henrik Wilén og Peter Jon Larsen. 

Referat: Peter Jon Larsen. 

 

Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Godkendelse af referatet fra seneste møde 1. juni 2017 

Referatet blev godkendt. 

Svend Tychsen spurgte i tilknytning til referatet til visionsoplægget og dets behandling. 

Mogens Jensen svarede, at visionsoplægget ville ligge i udkast ultimo februar og blive sendt til 

jubilæumsudvalget for kommentering, hvorefter det bliver oversendt til landsstyrelsens behandling 

på landsstyrelsesmødet 16. marts. Herefter vil det danne grundlag for en drøftelse på 

repræsentantskabsmødet ultimo maj.  

3. Meddelelser  

Mogens Jensen berettede om hans samtaler med Kongehuset i forbindelse med gallaen. Han 

henviste til den run Down, der var udsendt som bilag til mødet. Meget tyder på, at gallaen vil blive 

sendt live på alle nordiske public service stationer (er nu bekræftet, red.). 

Mogens Jensen fortalte, at der i forbindelse med jubilæumsrepræsentantskabsmødet ville gå en 

invitation til foreningens protektor, Dronningen, at der blev arbejdet med en prolog af Einar Már 

Gudmundsson (tilsagn givet, red) samt kunstnerisk underholdning ved Bent Fabricius Bjerre. Og så 

ville visionspapiret danne grundlag for den politiske drøftelse.  

Peter Jon Larsen forelagde budgettet for jubilæumsaktiviteterne, som også var udsendt som bilag 

til mødet. 

 



4. Gennemgang af aktivitetsplan 

Mogens Jensen henviste også her til den udsendte plan. Han var i gang med at forberede en 

historisk kronik, som kunne komme op til gallaen – og jubilæumsdagen. Han mente også, at vi 

skulle gøre en indsats for at interesserer medierne. 

Lars Barfoed nævnte de lokale medier også var vigtige. Måske kunne der laves en forberedt tekst, 

som lokalafdelingerne så kunne sendte til de lokale medier. 

Karen Bue foreslog, at disse så også kunne være en anledning til at fortælle om de arrangementer, 

som der foregik i lokalområdet. Hun var meget imponeret over den store aktivitet, der blev lagt for 

dagen lokalt. 

Svend Tychsen foreslog, at Nordens Dag den 23. marts også kunne bruges til omtale af jubilæet 

og/eller man kunne bringe kronikken den dag. 

Mogens Jensen foreslog, at vi bad Have Kommunikation om at lave en kommunikationsplan, som 

også kunne indeholde optræden i God Morgen Danmark, Aftenshowet mm. 

Henrik Wilén henviste til det udsendte bilag i form af foreløbigt program for konferencen om 

eftermiddagen den 15. april i Landstingssalen.  

Marion Pedersen forslog, at vi bad om at få streamet konferencen på Folketingskanalen.  

Line Barfod glædede sig over temaet, men understregede også, at man skulle holde politikerne fast 

og fik klare svar på hvad Norden skal forpligte sig på i forbindelse med Verdensmålene. Hun mente 

også, vi skulle invitere folketingets arbejdsgruppe for verdensmålene. 

Svend Tychsen henviste også til, at statsministrene har udtalt sig om Verdensmålene, så der var et 

udgangspunkt. Han foreslog, at FN-forbundet også blev inviteret til konferencen. 

Mogens Jensen henviste også til den indholdsplan for jubilæumsmagasinet, som også var udsendt. 

Han syntes, det så spændende ud, men mente, at man måtte justere på såvel den politiske som 

kønsmæssige balance.    

5. Eventuelt 

Næste møde blev aftalt til  

TORSDAG DEN 28. MARTS 2019 KL. 10.30  

PÅ MOGENS KONTOR 

Pjl/pjl 18.02.19 

 

 


