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Til stede: Mogens Jensen (formand), Lars Barfoed, Line Barfod, Marion Pedersen, Svend 

Tychsen og Peter Jon Larsen. 

Referat: Peter Jon Larsen. 

 

Dagsorden:  

Mogens Jensen bød velkommen og glædede sig over den positive udvikling omkring jubilæet. 

Frokosten med ambassadørerne havde været udtryk for god networking, hvor indlæggene fra de 

enkelte ambassadører udtrykte engagement.  

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

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

Referatet blev godkendt. 

3. Jubilæet lokalt, nationalt og nordisk 

Mogens Jensen fortalte om det meget positive møde, vi havde haft med Nordisk Ministerråds 

generalsekretær, som havde givet sin opbakning til de fællesnordiske initiativer, som nu var i 

støbeskeen sammen med de andre foreninger, og han tilbød at være med til at løfte 

jubilæumsaktiviteterne sammen med os. Han gav tilsagn om, at de gerne ville arrangere 

statsministerkonferencen, men da ministerrådet ikke havde ansvar for det militære- og 

sikkerhedspolitiske samarbejde, ville han foreslå et tema, der centrerede om Verdensmålene, 

Norden 2030, den globale udfordring og velfærdsmodellerne. Han gav også tilsagn om at ville støtte 

gallaaftenen økonomisk og med hjælp fra kommunikationsafdelingen i ministerrådet. Vi havde også 

vendt 1.000.000 synger nordisk-projektet, som han havde været positiv overfor.  

Lars Barfoed glædede sig over den positive respons, og mente det folkelige, fællesnordiske 

arrangement med fællessang var godt, fordi det var enkelt, fleksibelt, men han understregede også 

vigtigheden af sikringen af en god mediedækning. 



Mogens Jensen meldte, at vi var i gang med møder med Danmarks Radio, og ville i den kommende 

tid følge op med møde med mediedirektør Henriette Marienlund. DR har været positive ved vores 

tidligere møder, og han håbede, at DR vil se ikke mindst gallaaftenen som en opgave for dem, 

hvilket så vil betyde, at programmet tilrettelægges på tv’s betingelser. 

Lars Barfoed havde gjort sig bekendt med invitationen til Hoffet til gallaen, og han ville udnytte 

sine kontakter til Hoffet til at markere foreningens ønske om at få familien med fra de andre 

nordiske lande. 

Line Barfod erindrede også om republikkerne og de selvstyrende områder. 

Svend Tychsen gjorde opmærksom på, at der nu var afsat penge til en folkelig debat om 2030 og 

verdensmålene, hvilket ville give nye muligheder for bl.a. den lokale debat herom, som en del af 

den idepolitiske debat lokalt op til jubilæet. 

Peter Jon Larsen fortalte om et møde, han havde haft med Fritz Schur, som havde gentaget 

tilsagnet om at være vært for en ny erhvervskonference på sin residens Christiansholm Slot. Der 

havde været talt om en konference primo september 2018 med et tema omkring Hvordan møder de 

nordiske lande den næste økonomiske krise? Med politikere, forskere og gerne nordisk 

erhvervsdeltagelse med ambitionen om at gøde vejen for etableringen af et mere fast nordisk 

erhvervsnetværk. 

Lars Barfoed nævnte også den særlige ledelsesstruktur i nordiske virksomheder og kreativitet, 

samt det, at nogen beskuer os udefra og ser på de værdier, vi bygger på, f.eks. Emmanuel Macron 

og Bernie Sanders. 

Mogens Jensen glædede sig over, at visionen var – ud over konferencen – at få etableret et 

erhvervsnetværk, der har Norden som deres perspektiv. 

Line Barfod nævnte også samarbejdet med Dansk Erhverv og Jens Klarskov, som er i 

ambassadørkorpset. Hun nævnte også de socialøkonomiske virksomheder, som en part i forbindelse 

med konferencen.  

4. Jubilæumspublikation(er) 

Mogens Jensen fortalte om vores møde med Johannes Riis fra Gyldendal, som var meget positiv 

overfor at være med til at fejre nordisk litteratur i forbindelse med jubilæet, både i forhold til 

biblioteker, boghandlere og skoler. Han var dog mere skeptisk overfor ideen med at udgive en 

antologi, hvor tidligere modtagere af Nordisk Råds litteraturpris skriver essays om deres nordiske 

visioner. Han mente det egnede sig bedre til en avis. Mogens Jensen ville tage kontakt til Politiken 

eller et andet stort dagblad, der har samarbejde med lignende dagblade i Norden om at lave en serie 

på det grundlag, og serien kunne så eventuelt bagefter udgives i bogform – f.eks. på Politikens 

Forlag.  

Svend Tychsen pegede også på en jubilæumspublikation, hvor vi kan give vores medlemmer noget 

i hånden i jubilæumsåret om vores glorværdige fortid og lysende fremtid. Det kunne laves som 



indstik i Norden NU og samtidig have en virtuel version, hvor man også kan bruge filmmateriale 

mm. 

Mogens Jensen foreslog, at man nu lavede en redaktion med redaktøren Esben Ørberg, Svend 

Tychsen og stads arkivar Jørgen Thomsen. Han nævnte også muligheden af, at man i 2019 kunne 

udgive et ekstra nummer af Norden Nu med det indhold, Svend Tychsen og udvalget tidligere 

havde drøftet.  

5. Meddelelser 

Peter Jon Larsen meddelte, at debatforummet angående jubilæet var åbnet som lovet før 

sommerferien på vores intranet. Men der havde ikke været indlæg udefra endnu. 

Udvalget havde en drøftelse af dette, og vi vil nu gøre et forsøg på at få forskellige gode folk til at 

”åbne” dialogen. Ligeledes ville vi gerne have et overblik over, hvad der sker lokalt, og Mogens 

Jensen foreslog, at redaktøren tog fat i et par afdelinger, hvor de er godt i gang med 

forberedelserne, som en slag appetizer for andre.   

6. Eventuelt 

Mødet blev afsluttet, og udvalget ville holde kontakt og derigennem planlægge næste møde. 

Pjl/pjl 20.09.17 

 

 


