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FORENINGEN NORDEN 
 
 
 

REFERAT FRA 
FORENINGEN NORDENS ORGANISATIONSUDVALG 

ONSDAG DEN 18. APRIL 2007 KL. 10.30 – 13.30 
PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR 

 
 

Til stede: Arne Nielsen (formand), Jens P. Thestrup Jensen, Lisbeth Johansen, Susanne Prip 
Madsen og Helge Sørensen.  
 
Afbud: Mikkel Hvid (FNU). 
 
Referat: Peter Jon Larsen. 
 
Arne Nielsen bød velkommen til mødet. 
 

1. Godkendelse af referat fra seneste møde 21. november 2006 
 
Referatet blev godkendt. 
 

2. Internt Kursus for Tillidsfolk 2007 og 2008 
 
Jens P. Thestrup Jensen mente stedet var godt og centralt i landet. Han undrede sig dog over, at 
der ikke var tilmeldt flere deltagere end tidligere, når flere havde brugt økonomi og rejsetid som 
undskyldning tidligere for ikke at deltage. Med Odense som udgangspunkt kunne det ikke blive 
mere centralt. 
 
Lisbeth Johansen mente, at kurset havde været en succes. 
 
Susanne Prip Madsen hæftede sig ved de gode oplæg, deltagernes positive medvirken, god 
aftenunderholdning og at Cafémodellen fortsat virkede godt. 
 
Arne Nielsen henviste til, at nogle havde påpeget, at temaet var for snævert (skolearbejdet). Men 
det var netop taget op, fordi Strategiplanen for 2006 – 2008 havde skolearbejdet højest prioritet. 
Og der var jo også flere temaer, der var med på kurset (synliggørelse, Nordisk Biografuge og 
Nordens historie). 
 
Jens P. Thestrup Jensen forslog, at vi tog bibliotekssamarbejdet op næste år. 
 
Peter Jon Larsen gjorde opmærksom på, at skolenetværket var i gang med at gennemgå et oplæg 
fra formanden Bendt Thuesen, så resultatet af arbejdet på Internt Kursus vil blive udmøntet i et 
idékatalog om skolearbejdet til lokalafdelingerne. 
 
Lisbeth Johansen fortalte om arbejdet på Fyn med at tilbyde vikarer til folkeskolen fra Foreningen 
NORDEN. Ordningen var allerede i gang og var en stor succes. 
 
Peter Jon Larsen gjorde opmærksom på, at ordningen var blevet præsenteret på kurset. 



 2 

 
Helge Sørensen havde også modtaget glade tilbagemeldinger fra kredsens deltagere, som havde 
ment kurset var i top. 
 
Arne Nielsen konkluderede vedrørende Internt Kursus 2008: Formen fungerer og fastholdes. 
Internt Kursus flyttes til efteråret som følge af den nye struktur, hvor såvel lokalafdelingsgeneral-
forsamlinger, kredsgeneralforsamlinger og repræsentantskabsmøde afholdes om foråret. Da 
biblioteker bliver temaet vælges weekend efter Skumringstidsugen.  
Tidspunkt: 15. – 16. november 2008 
Sted: Dalum Landbrugsskole, Odense 
Tema: biblioteker (bøger, litteratur, sprog, læsekredse, bibliotekerne som multimediecentre og 
mødesteder). Aftenunderholdning: oplæsning og causering over den valgte Skumringstidstekst.   
 

3. Ny struktur og deraf følgende vedtægtsændringer 
 
Arne Nielsen henviste til behandlingen så langt, senest under landsstyrelsens møde i januar. 
Udvalget havde fået samtlige versioner til udtalelse. Landsstyrelsen havde bedt Organisations-
udvalget se på yderligere ændringer. 
 
Jens P. Thestrup Jensen var også blevet pålagt at se på opløsningsparagraffen for lokalfdelinger. 
 
Organisationsudvalget gennemgik vedtægterne og færdiggjorde sit forslag (vedlagt ./.).  
 

4. FNFs papir om mission og vision. 
 
Arne Nielsen henviste til det udsendte materiale, som også før jul var sendt til lokalafdelingerne, 
og de svar vi havde modtaget. Han havde selv deltaget aktivt i FNFs arbejdsgruppe vedr. mission 
og vision. 
 
Organisationsudvalget gennemgik svarene og bad Arne Nielsen og Peter Jon Larsen om at 
sammenskrive kommentarerne til landsstyrelsens møde i juni, hvorefter de kunne videresendes til 
FNF for den videre behandling. 
 

5. Formandsmøder i 2007 
 
Organisationsudvalget havde allerede fastsat de to formandsmøder til 
 

TIRSDAG DEN 28. AUGUST 2007 KL. 17.00 – 21.00 I ÅRHUS  
og 

TORSDAG DEN 30. AUGUST 2007 KL. 17.00 – 21.00 I KORSØR 
 
Organisationsudvalget gennemgik forslag til program for møderne og blev enige om at lade 
følgende punkter danne udvalgspunkt for møderne: 

1. Politisk redegørelse v./ landsformanden 
2. Repræsentantskabsmødet og den nye struktur v./ næstformanden 
3. Venskabsbyer i de nye kommuner 

a.) oplæg fra en lokalafdeling, hvor det er gået godt (ex. Fredensborg) 
b.) oplæg fra en lokalafdeling, hvor det er gået skidt (ex. Silkeborg) 
c.) oplæg fra Kommunernes Landsforening/ evt. en fra Falkenberg i Sverige (Lisbeth 

Johansen undersøger). 
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4. Runde om hvad der rør sig i lokalafdelingerne, hvor hver lokalafdeling forbereder sig på og 
kommer med 3 succeser. 

  
6. Gennemgang af Strategiplan og Handlingsplan 2006 – 2008 

Arne Nielsen henviste til Roar Hymøllers forslag fra repræsentantskabsmødet om at øge antallet 
af medlemmer i 30 – 50 års alderen.  
 
Susanne Prip Madsen henviste til Fra kaffe til Cola-projektet, hvor foreningen havde peget på en 
lang række aktiviteter, der specielt var egnede til den målgruppe. Vi kan gerne tage spørgsmålet op 
på det kommende landsstyrelsesmøde, men sagen fører tilbage til lokalafdelingernes egen indsats 
på området. 
 
Arne Nielsen var enig i dette, men mente, at debatten kunne deles i to: første del var at 
landsforeningen skærper sin politiske profil med særlig vægt på globaliseringen, som er vigtig for 
målgruppen og anden del er opfølgning med aktiviteter i lokalafdelingerne for målgruppen. 
 
Susanne Prip Madsen mindede om, at 2009 bliver det store miljøår med FN’s konference i 
København. Den nordiske indsats på miljøområdet vil givet blive synliggjort og foreningens 
miljøprofil bør indgå i Strategi- og Virksomhedsplan for 2009 – 2011.  
 
Arne Nielsen gjorde opmærksom på, at Miljø er med i Strategiplanens pkt. 6, men den kan så 
udvides. 
 

7. Eventuelt – herunder fastsættelse af kommende møde  
 
Lisbeth Johansen efterlyste medlemskort og Peter Jon Larsen svarede, at foreningen tidligere 
havde undersøgt mulighederne for at lave et medlemskort (endda sammen med de andre nordiske 
landes foreninger). Forslaget strandede på uenigheder nordisk om logo og layout og ikke mindst 
pris (dengang ville de koste Foreningen NORDEN i Danmark ca. 200.000 kr.). Derfor lavede vi nu 
den skrabede model, som ikke koster, ved at indføje medlemskortet i Norden Nu nr. 2, hvor 
bagsidens øverste felt med modtagerens navn og adresse samtidig fungerer som medlemskort. 
 
Jens P. Thestrup Jensen roste Norden Nu, som såvel indholdsmæssig som layoutmæssigt havde 
fået et godt løft. 
 

Næste møde blev fastsat til 
TIRSDAG DEN 28. AUGUST 2007 KL. 14.00 – 16.30 

I ÅRHUS (i forbindelse med formandsmødet) 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

PJL/pjl 02.05.07 


