
R E F E R A T 
FRA ORGANISATIONSUDVALGETS MØDE 

ONSDAG DEN 19. JUNI 2002  
 
 

Til stede: Arne Nielsen (formand), Lars P. Christiansen, Vibeke Bille-Hansen, Susanne Prip 
Madsen og Helge Sørensen. 
 
Afbud: Søren Würtz. 
 
Referat: Peter Jon Larsen. 
 
Arne Nielsen bød velkommen til mødet og spurgte, om der var bemærkninger til dagsordenen, 
hvilket der ikke var. 
 

1. Godkendelse af referat fra seneste møde 6. maj 2002  
 
Referatet blev godkendt. 
 

2. Opfølgning af landsstyrelsens beslutninger 
a) Handlingsplan 2003/04 

 
Lars P. Christiansen mente, det var vigtigt, at vi fulgte kriterierne for tildeling af aktivitetsfondens 
tilskud (pkt. 1.1) og henviste til landsstyrelsens drøftelse. 
Arne Nielsen gjorde opmærksom på, at der var elastik i kriterierne i og med at sætningen: ”skal 
prioriteres højest”, er indføjet. 
Lars P. Christiansen henviste til tidligere drøftelser om, at organisationsudvalget ville følge op på 
Den nordiske Sommerlejr i Hillerød (pkt. 3.1) og have en rapport om forløbet. 
Peter Jon Larsen gjorde opmærksom på, at aktiviteten var udliciteret til Lejrskolen, men han 
skulle forsøge at få en rapport frem. 
Susanne Prip Madsen gjorde opmærksom på, at der var stor tilslutning til lejrskolen, ligesom den 
tilsvarende i Finland havde stor tilslutning. 
Lars P. Christiansen forstod ikke, at der i oplægget til Handlingsplan (pkt.4) stod, at vi skulle 
styrke samarbejdet med foreningens samarbejdende medlemmer, når udvalget tidligere havde 
vedtaget, at ordet styrke skulle erstattes af fastholde. 
Efter en kort drøftelse fastholdt organisationsudvalget sin tidligere beslutning om, at ordet fastholde 
skulle bruges. 
Lars P. Christiansen  mente, at organisationsudvalget havde besluttet, at opfordringen til at 
etablere amtsbaserede venskabsbynetværk (gamle pkt. 12.3) skulle udgå, men at det gamle pkt. 12.2 
til gengæld skulle blive stående. 
Peter Jon Larsen medgav, at der var tale om en redigeringsfejl, der ville blive rettet i det 
dokument, der skulle fremsendes til repræsentantskabet. 
 

b) Kontingentnotatet 
 
Arne Nielsen gjorde opmærksom på, at der ikke var problemer i notatet bortset fra, at 
landsstyrelsen havde vedtaget at genindføre den gamle 50/50-fordeling også for første års 
kontingent. Det var på trods af repræsentantskabets beslutning sidste år, men sket i forlængelse af 



nedskæringen på finansloven. Dette måtte fremgå af papirerne til repræsentantskabet, hvor 
beslutningen måtte bekræftes med tilbagevirkende kraft. 
Lars P. Christiansen forstod ikke, hvordan man var kommet frem til, at det kunne blive en 
besparelse på 30.000 kr. 
Peter Jon Larsen forklarede, at tallet var fremkommet ved, at landskontoret havde set, hvad der 
var udbetalt til lokalafdelingerne året før, hvor vedtagelsen var blevet effektueret. Foreningen får 
cirka 1000 nye medlemmer om året, hvilket fremgår af årsberetninger fra de foregående år. 
 

c) Vedtægter 
 
Arne Nielsen gennemgik bilaget med forslag til vedtægtsændringer med henblik på at se, hvilke der 
kunne støttes af organisationsudvalget – udover de der direkte var stillet af udvalget. 
Udvalget kunne støtte ændringsforslagene til §7, stk. 2, § 11, stk. 5 og § 12, stk. 3. 
Udvalget kunne ikke støtte ændringerne til §5, nyt stk. 4, § 6, nyt stk. 6, § 10, stk. 2 og § 13. 
Udvalget havde en drøftelse af, hvorvidt man under lokalafdelingernes vedtægter §9 om opløsning 
også skulle medtage formuleringer om sammenlægninger, hvor 
Helge Sørensen fortalte om sine nyligt indhøstede erfaringer fra Stubbekøbing, hvor 
sammenlægning m.v. havde været på tale og 
Peter Jon Larsen gjorde opmærksom på, at man kunne indskrive alle eventualiteter i vedtægter, 
som dels ville gøre vedtægterne mere uoverskuelige og samtidig binde os til bestemte procedurer. 
Når det drejede sig om sammenlægninger var dette altid foregået i mindelighed mellem 
lokalafdelingerne, amtskredsene og landsforeningen. Hvis sammenlægninger skulle med i 
vedtægtsgrundlaget, skulle man også indskrive spørgsmålet om vakante afdelinger og alle andre 
mellemløsninger. 
Udvalget ønskede sagen noteret, så man eventuelt kunne komme tilbage til den senere. 
 

d) Repræsentantskabsmøde hvert eller hvert andet år 
 
Arne Nielsen gjorde opmærksom på, at det dokument, organisationsudvalget nu havde lavet 
opfyldte sidste års repræsentantskabsmødes beslutning om et gennembearbejdet grundlag at tage 
stilling til. Der var opregnet fordele og ulemper. Han mente ikke, at der i øjeblikket var stemning 
for 2-årige repræsentantskabsmøder. Tiden var ikke moden, hvorfor han mente, at man ikke skulle 
belaste repræsentantskabets tid med en nytteløs diskussion. Han ville anbefale, at sagen blev taget 
af bordet uden debat, men at man samtidigt benyttede de kommende års formandsmøder forud for 
repræsentantskabsmøderne til at lodde stemningen. 
Lars P. Christiansen var enig i dette resonemant, og glædede sig over, at diskussionen havde 
medført, at vi nu fik 2-årige handlingsplaner. 
 

3. Organisationsarbejdets fremtidige organisering og prioritering 
a) Medlemslister og medlemsservice 

 
Peter Jon Larsen gjorde opmærksom på, at vi nu bliver nødt til at korrigere servicen på dette 
område, så den svarer til, hvad landskontoret kan magte, og hvad der efterspørges. Vi må ikke, som 
det desværre har vist sig flere gang, love mere, end vi kan holde. Hellere lidt længere frister og så 
glæde folk med, at de får tingene før fristens udløb. De 14-dages lister, der har været sendt ud til 
lokalafdelingerne med korrektioner i medlemslisten vil ikke længere blive udsendt. Vi går tilbage til 
den gamle ordning, hvor man får medlemslister sammen med halvårsregnskaberne og så i øvrigt 
altid vil kunne rekvirere en medlemsliste. Vi vil også sætte en grænse på 14 dage for registrering af 



nye medlemmer, da det har vist sig i flere tilfælde, at vi ikke kunne leve op til de strenge krav, vi 
havde sat til os selv. 
 
Lars P. Christiansen mente ikke, at disse tekniske sager var noget, organisationsudvalget som 
sådan skulle involvere sig i. 
 
Arne Nielsen mente, det var rigtigt, at udvalget fik en orientering, især da flere af sagerne indgik 
som en del af Vejledningen for Tillidsfolk. 
 

b) Nyhedsbrevet til Tillidsfolk 
 
Peter Jon Larsen orienterede om, at Nyhedsbrevet på grund af de manglende ressourcer ville blive 
mindre omfangsrigt i fremtiden, men Nyhedsbrevet ville selvfølgelig fortsat indeholde de vigtige og 
nødvendige informationer. 
 

c) Hjemmesidens udbygning til tillidsfolk samt e-post service 
 
Peter Jon Larsen gjorde opmærksom på, at vi nu var så langt med opbygningen af første lukkede 
del af hjemmesiden, der rettede sig til tillidsfolk i foreningen. Her ville ligge alle væsentlige 
dokumenter i form af nyhedsbreve, referater m.v. ligesom den vil fungere som masterbank for 
dokumenter, såsom tillidsmandsvejledningen, venskabsbyfolder, hvervemateriale m.v. Der vil dels 
være mulighed for at læse dokumenterne på disse sider, samt at downloade dokumenterne via deres 
opsætning i Word-programmet. Der vil også blive tilbud en e-post service til tillidsfolkene, så de 
kan hente alt materiale elektronisk. Det vil give besparelser for foreningen, ligesom tillidsfolkene 
vil blive bedre og hurtigere serviceret. 
 
Susanne Prip Madsen glædede sig til e-post service, som også ville betyde, at alle 
styrelsesmedlemmer dermed havde gratis tilgang til alle oplysninger, herunder Nyhedsbreve, som 
man jo betaler for i øjeblikket, hvis alle skal have det. 
 

d) Formandsmøderne 
 
Organisationsudvalget lagde sidste hånd på forberedelserne af årets formandsmøder, der ville 
blive lagt til Århus den 13. august 17.00 – 21.00 for tillidsfolk i Jylland og til Korsør den 15. august 
samme tid for tillidsfolk fra Øerne. Programmet ville tage udgangspunkt i de emner, som udvalget 
havde præsiseret på seneste møde med tillæg af en åbning ved organisationsudvalgets formand, 
ekstern/intern kommunikation herunder hjemmeside ved generalsekretæren og generel 
ideudveksling ved Arne Nielsen. 
 
Arne Nielsen fremlagde et forslag til skema, som deltagerne kunne udfylde forud for 
formandsmøderne med ideer og forslag til det kommende interne kursus, ligesom han ønskede, at 
deltagerne fik mulighed for på forhånd at meddele ønske om yderligere sager, som de ville have op 
på formandsmøderne. 
 

e) Telefonbog med lokalafdelingsbestyrelser, Amtskreds/landsforening 
 
Peter Jon Larsen gjorde opmærksom på, at den længe ventede telefonbog nu var på trapperne, og 
han håbede, at den kunne blive udsendt sammen med næste Nyhedsbrev til Tillidfolk. 



f) Vejledning for tillidsfolk 
 
Peter Jon Larsen gjorde opmærksom på, at vejledningen nu ville blive lagt ind på hjemmesiden. 
Dette ville betyde, at rettelser ikke længere skal foregå med visse intervaller, men ske løbende. Han 
nævnte eksempler på rettelser, der ville komme i den reviderede tillidsmandsvejledning. Men den, 
der lå på nettet, ville altid være opdateret og klar til udskrivning i sin rettede form på ethvert 
tidspunkt. 
 

4. Eventuelt 
 
Lars P. Christiansen henviste til oplysningen fra landsstyrelsesmødet om, at Lyngby kommune 
ville stå for traktementet under repræsentantskabsmødet, hvilket vel så ville betyde, at deltagere 
uden stemmeret ikke skulle betale for deltagelsen. 
 
Peter Jon Larsen gjorde opmærksom på, at de fortsat skulle betale, da det ville være udemokratisk, 
hvis alle medlemmer kunne deltage uden en betalingsbegrænsende effekt indlagt. Det kunne betyde, 
at – i dette tilfælde – mange medlemmer, der kom fra Lyngby og omegn uden store 
rejseomkostninger kunne komme til at dominere mødet. 

 
Lars P. Christiansen mente, at Nordisk Råds jubilæumstilskud til venskabsbyarbejdet var det rene 
pjat med så små tilskud. 
 
Peter Jon Larsen var enig, men landskontoret ville være blevet kritiseret, hvis det ikke var blevet 
sendt ud. 
 
Lars P. Christiansen spurgte, i lyset af de nylige medarbejderændringer, hvor handlingsplan, 
vedtægter m.v. nu blev behandlet på landskontoret. 
 
Peter Jon Larsen svarede, at alle de organisatoriske sager nu blev behandlet af generalsekretæren. 
 
Helge Sørensen henviste til den kritik, der havde været af oplægget til Internt Kursus. Han mente, 
at det var vigtigt, at vi snart fik et møde til at tilrettelægge kurset. 
 
Susanne Prip Madsen havde også hørt kritik, men vi havde ikke fået anvisninger på, hvordan folk 
så ville have kurset. 
 
Arne Nielsen henviste til, at vi nu fik lejlighed til at drøfte ønsker med formændene, men var enig i, 
at næste møde måtte have forberedelsen af Internt Kursus 2003, som hovedtema. 

 
Næste møde blev fastsat til 

TIRSDAG DEN 22. OKTOBER 2002 KL. 11.20 – 14.00 
PÅ LANDSKONTORET 

 
 

 
  
 
   



 


