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REFERAT FRA 

FORENINGEN NORDENS ORGANISATIONSUDVALG 

 

TIRSDAG DEN 13. MAJ KL. 15.15 – 18.00 

PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR 
 

 

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

og Søren Würtz. 

 

Afbud: Susanne Prip Madsen. 

 

Referat: Peter Jon Larsen. 

 

1. Godkendelse af referat fra seneste møde (3 marts. 2003) 

 

Referatet blev godkendt. 

 

2. Internt kursus 2003 / formandsmøder 

 

Peter Jon Larsen gennemgik status på internt kursus, hvor vi havde modtaget nogle 

tilbagemeldinger fra forespurgte foredragsholdere. 

 

Arne Nielsen bad om bud på emner til formandsmøderne, hvor udvalget tidligere havde besluttet at 

indskrænke emnelisten i forhold til sidste år. Det er endvidere understreget, at der er tale om 

formandsmøder. 

 

Efter en kort drøftelse blev man enige om, at sætte følgende emner på listen til formandsmøderne 

(og i parentesen er nævnt, hvem der fra udvalget har ansvar på at komme med et kort oplæg.) 

 

- landslotteri (Helge Sørensen) 

- internt kursus (Arne Nielsen) 

- repræsentantskabsmødets dagsorden (Arne Nielsen) 

- nordiske venskabsbyer (Lars P. Christiansen) 

- medlemssituationen (Lars P. Christiansen) 

- værkstedskurser på amtsplan (Susanne Prip Madsen) 

- samarbejdende medlemmer lokalt (Vibeke Bille-Madsen) 

- lokale hjemmesider (Arne Nielsen) 

 

Lars P. Christiansen nævnte i forbindelse med en drøftelse af venskabsbysamarbejdet, at man 

måske burde udpege et tema hvert år, som venskabsbysamarbejdet kunne tage op. Dette kunne 

vælges enten lokalt, nationalt eller nordisk. 

 

Arne Nielsen nævnte, at vi kunne bruge foreningens hjemmeside til at komme med ideer til en 

fornyelse af venskabsbysamarbejdet. 



Vibeke Bille-Hansen nævnte, at man kunne bruge de samarbejdende medlemmer i Foreningen 

NORDEN på lokalt plan, f.eks. Horesta (hotel- og restaurationspersonalets organisation) i 

forbindelse med Nordisk Gæstebud. Endvidere understregede hun vigtigheden af en tættere kontakt 

mellem politikerne og Foreningen NORDEN i venskabsbysamarbejdet. 

 

Helge Sørensen understregede, at venskabsbysamarbejdet er meget forskelligt organiseret fra 

kommune til kommune, hvorfor det ville være meget svært at komme med generelle anbefalinger. 

Nogle steder var det kommunen, der alene varetog venskabsbyarbejdet, andre steder var det alene 

Foreningen NORDEN og de bedste steder var det begge parter i fællesskab. 

 

3. Handlingsplan 2003/04 
 

Arne Nielsen understregede, at handlingsplanen nu er 2-årig, og der i midten af perioden, som vi nu 

var i, kun skulle være tale om justeringer. Først til næste år skulle vi i gang med det store arbejde 

med en ny handlingsplan for 2005/06. 

 

Organisationsudvalget gennemgik handlingsplanen punkt for punkt og rettede handlingsplanen til 

(bilag). 

 

4. Eventuelt – herunder fastsættelse af nyt møde 

 

Søren Würtz berettede om udviklingen i FNU, efter landsmødet i marts, hvor der var valgt ny 

ledelse med Thomas Lindhardt, som formand og Søren Würtz, som næstformand. FNU har også 

ansat en halvtidssekretær på landskontoret, nemlig Brian Erichsen, som tidligere har været 

militærnægter på Nordjobb-området. Samarbejdsaftalen mellem FNU og Foreningen NORDEN er 

blevet revideret. Der er kommet en ny lokalafdeling i Silkeborg, desværre er Herningafdelingen 

nedlagt. FNU arbejder på en rekonstruktion af Odenseafdelingen. De andre afdelinger kører rigtig 

godt. FNU arbejder meget med på Nordjobb-aktiviteten, ligesom man er i gang med et initiativ 

omkring Øresundsuniversitetet. FNU har nedsat en gruppe, der skal set på, hvordan man kan samle 

en gruppe på 30-45 år op, så de på en god måde slutter hos FNU og kommer med i arbejdet i 

Foreningen NORDEN. Endvidere har de en lang række rejsetilbud til medlemmerne, hvor 

kontakten til FNU i de andre nordiske lander bliver dyrket. Til efteråret skal FNU deltage i Café 

NORDEN, der i år bliver holdt på Åland. Man arbejder også med en rejse til Grønland, men det har 

– på grund af omkostningerne – lidt længere udsigter. 

 

Lars P. Christiansen havde noteret sig, at skumringstid i november 2004 skulle beskæftige sig 

med H.C. Andersen i forbindelse med jubilæumsåret 2005. Han anbefalede at undersøge 

tilskudsmulighederne, da der var store beløb afsat i forbindelse med jubilæet. 

 

 

Næste møde blev fastsat til 

MANDAG DEN 27. OKTOBER 2003 KL. 13.30 

PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR 
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