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FORENINGEN NORDEN 

 

 

REFERAT FRA 

FORENINGEN NORDENS ORGANISATIONSUDVALG 

 

MANDAG DEN 12. JANUAR 2004 KL. 10.35 –  13.30 

PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR 

 

 

Til stede: Arne Nielsen (formand), Vibeke Bille-Hansen,  Lars P. Christiansen, Jens P. 

Thestrup Jensen, Susanne Prip Madsen og Helge Sørensen. 

 

Afbud: Søren Würtz. 

 

Referat: Peter Jon Larsen. 

 

 

1. Godkendelse af referat fra seneste møde (9. oktober 2003) 

 

Referatet blev godkendt. 

 

2. Internt Kursus – opfølgning 

 

Arne Nielsen ønskede en opdeling af emnet i 1. generelle bemærkninger, 2. indlæggene på kurset 

og 3. gruppereferaterne. Han glædede sig over det indlæg, som Vibeke Bille-Hansen havde lavet til 

rapporten. 

 

Lars P. Christiansen mente, det havde været et godt kursus, ja endda en succes. Med henvisning 

til referaterne fra grupperne understregede han, at det er vigtigt, at man følger op på de anbefalinger 

grupperne kom med. 

 

Organisationsudvalget havde en kort drøftelse af, hvorvidt kurset skulle holdes hvert eller hvert 

andet år, og om det skulle være et lørdags- eller weekendkursus. Den første diskussion blev udsat, 

da det allerede nu kunne indstilles, at kurset holdes i februar, da november kolliderede med 

formandsmøder, repræsentantskabsmøde mv., og da fastlagde udvalget weekenden den 5. – 6. 

februar 2005 i Skalstrup. Den anden diskussion blev konkluderet, da udvalgets medlemmer var 

enige om, at det skulle være et weekendkursus, da man ikke kunne nå ret meget på en enkelt dag, 

hvor folk skulle samles fra hele landet. Placeringen af kurset blev også drøftet, men trods den – for 

nogle! – ucentrale placering, talte det økonomiske argument hårdest, hvilket udvalgets medlemmer 

også var enige om.  

 

Organisationsudvalget var også enige om, at Café-modellen havde virket godt og burde anvendes 

igen. Den aktiverede deltagerne på en helt anden måde end et normalt gruppearbejde, samtidig med, 

at alle deltagerne kom hele vejen rundt om emnerne. Udvalgets medlemmer var også enige om, at 

der skulle sendes en rapport til deltagerne i form af Vibeke Bille-Hansens opsummering og 

gruppernes rapportering og anbefalinger.  
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Herefter gennemgik Arne Nielsen anbefalingerne fra kurset, og udvalget noterede især: 

a. Medierne og pressen 

- hvordan laver man et læserbrev (Arne Nielsen ville komme med en lille skabelon til 

Nyhedsbrevet for Tillidsfolk) 

- nyt format for Nord NU (sagen henvises til Informationsnævnet) 

- at man anbefaler, at lokalafdelingerne finder én person, der er ansvarlig for 

kontakten til den lokale presse (tages med i Arne Nielsens skabelon) 

b. Venskabsbysamarbejdet (nationalt) 

- venskabsbysamarbejdet efter kommunesammenlægningen (udvalget arbejder videre 

med emnet for at komme med en indstilling til forretningsudvalget, der har det 

endelige ansvar for venskabsbysamarbejdet) 

- udvalget var chokeret over, hvor lidt kursets deltagere vidste om 

venskabsbysamarbejdet, hvorfor der må igangsættes et større oplysningsarbejde om 

venskabsbysamarbejdets muligheder, ikke mindst på folkeligt niveau 

c. Venskabsbysamarbejdet (lokalt) 

- samarbejdet mellem lokalafdelingerne og kommunerne bør styrkes, bl.a. fulgtes 

gruppens anbefaling om, at det primært var én person, der varetog kontakten til 

kommunen/borgmesteren 

d. Nordisk Gæstebud 

- arrangement-ideerne videreformidles i ex. Nyhedsbrevet 

e. Skolenetværk 

- ideerne om rejsekonsulent, nordisk projektdag/projektuge med tilhørende 

undervisningsmateriale og pædagogisk vejledning mv. henvises til Skolenetværket 

f. Medlemspleje/hvervning 

- personligt brev fra lokalafdelingen til nye medlemmer anbefales kraftigt 

- medlemsfordele (drøftes videre i organisationsudvalget) 

- udvalget manglede ideer fra kurset til, hvad man lokalt kan gøre for at få nye 

medlemmer 

 

Organisationsudvalget ville på næste møde drøfte strukturerne i foreningen i forlængelse af 

strukturkommissionens arbejde med de regionale forhold i landet og tage såvel foreningens 

amtskredsarbejde som venskabsbysamarbejdet op og se på det i en sammenhæng. 

 

Organisationsudvalget var også enige om i fremtiden ikke at benævne strukturændringerne som et 

problem, men som en udfordring. Ligeledes ønskede man at inddrage de samarbejdende 

medlemmer i denne drøftelse. 

 

g. Vidensdeling (fællesemne) 

- Internt Kursus fortsættes 

- opprioritering af værkstedskurser på amtsplan 

- formandsmøder fastholdes 

 

Vibeke Bille-Hansen tog en ide op om at sætte en temadrøftelse på dagsordenen for de kommende 

repræsentantskabsmøder.  

 

Organisationsudvalget var dog generelt skeptisk over for forslaget, da man ikke kunne se, at der 

på et endags repræsentantskabsmøde med en lang vedtægtsbundet dagsorden kunne blive plads til 

en egentlig temadrøftelse. 
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Organisationsudvalget fastsatte – ud over datoen for næste Internt Kursus – også datoerne for de 

kommende formandsmøder, nemlig: 

 

  Formandsmøde vest: TIRSDAG DEN 17. AUGUST 2004 I ÅRHUS 

 Formandsmøde øst:   TORSDAG DEN 19. AUGUST 2004 I KORSØR 

 

Med hensyn til amtskredsbaserede værkstedskurser bad udvalget Susanne Prip Madsen om at 

udarbejde en skabelon for amtskurser i efteråret 2004, der kunne udsendes sammen med 

Nyhedsbrevet for Tillidsfolk i marts (deadline for stof er fredag den 5. marts 2004, dette gælder 

også andre indlæg, som udvalgets medlemmer kommer med). 

 

3. Handlingsplan 2005-06 

 

Arne Nielsen laver et forslag på baggrund af indlæg fra nævn og udvalg og andre aktive parter i 

foreningen. Skolenetværkets forslag blev omdelt ved mødet. 

 

Arne Nielsen henviste i øvrigt til det forslag, der var rejst af Preben Sørensen på vegne af 

Informationsnævnet på landsstyrelsens møde i juni 2003, hvor han på nævnets vegne, i 

forbindelse med gennemgangen af handlingsplanen for 2003-2004, havde understreget det fortsatte 

behov for en ajourføring/fornyelse af foreningens udstillingsmaterialer, og hvortil Arne Nielsen 

havde svaret, at det måtte vente til en drøftelse om en ny handlingsplan og vedtagelsen af budgettet 

for 2005. 

 

 4. Andre sager til drøftelse  
 

Arne Nielsen henviste til det udsendte bilag i form af brev fra Flemming Thøgersen i 

Københavns Amt, hvor han foreslår en ny samarbejdsstruktur i ”lokalafdelingssvage” områder 

inden for amtet med henblik på at skabe mere aktivitet for medlemmerne. 

 

Organisationsudvalget havde ingen andre bemærkninger til forslaget end, at det ikke kolliderede 

med vedtægterne og tværtimod netop kan opfattes som et af amtskredsstrukturens fornemmeste 

opgaver. 

 

Organisationsudvalget havde, som bilag til mødet, modtaget en oversigt over aktivitetsfondens 

uddelinger 2003.  

 

Lars P. Christiansen ville tage sagen op på næste møde i organisationsudvalget. 

 

5. Næste møde 

 

Jens Peter Thestrup Jensen var af Flemming Thøgersen blevet bedt om at tage en sag op om et 

NGO-samarbejde i Østersøområdet. 

 

Efter en kort afklaring meddelte Susanne Prip Madsen, at det omtalte projekt var et 

lokalafdelingsprojekt, der efter beslutning i landsforeningen i 2000 var blevet henvist til 

Københavnsafdelingen. 
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Næste møde blev fastholdt til 

 

MANDAG DEN 26. APRIL 2004 KL. 10.45 – 13.30 

PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PJL/pjl 22.01.04 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


