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REFERAT FRA FORENINGEN NORDENS KOMMUNIKATIONSUDVALG 

MANDAG DEN 13. APRIL 2015 KL. 10.00 – 12.00 

PÅ FORENINGENS LANDSKONTOR. 

 

Til stede: Karen Ellemann, Georg Møller, Jørgen Andresen, Flemming Thøgersen og Preben 

Sørensen. 

 

Afbud: Mikkel Faurholdt. 

 

Referat: Peter Jon Larsen. 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra seneste møde 23. januar 2015  

Referatet blev godkendt. 

2. Foreningens hjemmeside og brugen af sociale medier 

Jørgen Andresen ønskede, at foreningen etablerede en lukket facebookgruppe, hvor lokale 

tillidsfolk kunne udveksle ideer til løsningen af lokale opgaver internt. En form for ideudveksling. 

Han mente ikke gruppen skulle belaste landskontoret, hvor spørgsmål og svar skulle køres af de 

normale kanaler, det skulle være et autonomt ideudvekslingsforum. 

Han ønskede også, at der blev lavet et ”velkommen til”-materiale til nye bestyrelsesmedlemmer 

med nyttige oplysninger og ideer. 

Karen Ellemann mente ideen var god, og at der var behov for en videndeling, som kun kunne 

optimere korpsånden og indholdet i det lokale arbejde. 

Efter en drøftelse i udvalget, bakkede udvalget op om ideen, og anbefalede at der blev en officiel 

åbning af facebookgruppen på foreningens Tillidsmandskursus i Vejle lørdag den 21- november 

2015, hvor der også blev plads til nogle hands-on opgaver i grupper på stedet.  

Georg Møller mente også, det var en vigtig opgave, men vi måtte ikke glemme vores hjemmeside 

og opdateringen af denne i forbindelse med de sociale medier. 

Peter Jon Larsen var enig i dette, og mente, at det på sigt var vigtigt, at samle Norden NU, 

hjemmesiden og de sociale medier under en hat. 

3. Norden Nu 

Preben Sørensen forelagde en indholdsbeskrivelse for det kommende nummer, der udkommer i 

juni 2015. Han fortalte også om det nummer, der var på trapperne, hvor der også var et indstik i 

form af en indholdsbeskrivende hvervefolder, som så kunne produceres i et ekstra oplag. 

Udvalget godkendte et antal temasider/indstik i oktober-udgaven om Litteratur i Norden, med et 

ekstraoplag på 500 stk. 



 

Karen Ellemann spurgte til kampen med redaktørerne fra de andre lande og 

Preben Sørensen svarede, at Norge og Sverige gerne ville have et møde, men det måske var godt at 

udsætte dette til efter en ny forbundssekretær blev ansat, hvorefter dette samarbejde måske kunne 

blive opprioriteret i FNF-regi. 

Flemming Thøgersen forslog, at der blev arbejdet på et temanummer om Norden i Verden. Afrika 

kigger mod Norden – Hvordan ser verden på Norden osv. Der er mange muligheder i dette. Han 

ønskede også, at det nordiske forsvarssamarbejde blev behandlet i bladet.  

Jørgen Andresen gjorde opmærksom på, at norsk Nordens blad havde et par faste sider i hvert 

nummer med ”nyt fra lokalafdelingerne”, hvilket han syntes var en god ide. 

4. Forholdet til pressen, herunder politiske indspil fra idepolitisk udvalg 

Georg Møller forstod, at det ikke var umiddelbart forestående med et møde i idepolitisk udvalg, 

men ønskede så, at der fra formandens beretning til repræsentantskabsmødet blev highlightet nogle 

politiske temaer, der egnede sig til at blive udsendt til pressen. 

Karen Ellemann forslog, at vi inviterede journalister til at like vores facebookside. 

5. Tillidsmandsmødet i Vejle 

Karen Ellemann henviste til drøftelsen under dagsordenens pkt. 2. 

6. Eventuelt, herunder fastsættelse af kommende møde 

Næste møde blev fastsat til  

TORSDAG DEN 20. AUGUST 2015 KL. 12.00 – 14.30 

PÅ FORENINGEN NORDENS SEKRETARIAT PÅ VANDKUNSTEN 

Pjl/PJL 27.04.15 

 

 


