
FORENINGEN NORDEN 
 
 
 

REFERAT FRA 
FORENINGEN NORDENS ORGANISATIONSUDVALG 

 
ONSDAG DEN 2. NOVEMBER 2005 KL. 10.30 – 14.30 

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. 
 
Referat: Peter Jon Larsen. 
 
 

1. Godkendelse af referat fra seneste møde den 25. april 2005.  
 
Referatet blev godkendt. 
 

2. Forberedelse af Internt Kursus 4. – 5. februar 2006. 
 
Arne Nielsen foreslog i forlængelse af drøftelsen på seneste møde, at kurset tog foreningens 
profil/design og indhold op.  
 
Organisationsudvalget drøftede indholdet og kom frem til nedenstående program: 
 

INTERNT KURSUS FOR TILLIDSFOLK 
Lørdag den 4. og søndag den 5. februar 2006 

HØVELTEGÅRD KURSUSCENTER 
ELLEBÆKVEJ 2, 3460  BIRKERØD 

 
 
PROGRAM: 
 

Lørdag den 4. februar 2006 
 

10.30 Ankomst og indkvartering 
 
11.00 Velkomst 

v./ Arne Nielsen, næstformand og formand for organisationsudvalget. 
 

11.15 ”Det nordiske samarbejdes fremtidige muligheder” 
v./ Ole Stavad, formand for Nordisk Råds danske delegation og 
Præsident for Nordisk Råd. 
 

11.45 Debat 
 
12.30 Frokost 



 
13.30 Hvordan markedsfører vi Foreningen NORDEN  

v./ Filminstruktør Sussie Weinold. 
 
14.15 Temadrøftelser efter „Cafémodellen“ 

Alle deltagere inddeles i grupper efter valg af tema. Ca. 8-10 
medlemmer i hver gruppe (der kan godt være flere grupper med det 
samme tema). Gruppebordene er dækket op med kaffe, te og vand. Der 
udarbejdes arbejdsskemaer til brug for grupperne. Temaerne, der vil 
blive fastlagt af organisationsudvalget, vil blive sendt til deltagerne 
forud for kurset. 
 

Første fase:  Introduktion 
  Opvarmningsrunde 
  Stamcafé 
  Inspirationsrunde 
  Cafébesøg 
 

15.00            Pause, hvor kaffe, te og vand ledsages af kage 
 
15.30 Anden fase: Informationsrunde 
   Stamcafé 
   Ambassadørrunde 
   Cafébesøg 
 
18.00            Pause 
 
19.00            Middag   
 
20.30 Aftenunderholdning  

v./ Johan Herold. 
 

Søndag den 5. februar 2006 
 

08.00            Morgenmad  
 
09.00 Morgensang  
 
09.15 ”Vi laver vi en lokal nordisk sangaften”  

v./ Johan Herold. 
 

09.45 Debat 
 
10.30 Tredje fase: Redigeringsrunde 

Stamcafé 
 
12.00 Middag 
 
13.00 Fjerde fase: Plenum 



 
14.00 ”Muligheder for realisering af caféernes forslag på kort og langt sigt” 

v./ Arne Nielsen, næstformand og Peter Jon Larsen, generalsekretær. 
 
14.20 ”Det folkelige nordiske samarbejde – fortid eller fremtid” 

v./ Karen Bue, generalsekretær i Foreningerne NORDENs Forbund. 
 
 Derefter afslutning med fællessang. 
 
I forbindelse med arbejdet i caféerne skal grupperne bygge en lokal udstilling op for 
at gøre opmærksom på Foreningen NORDEN i lokalområdet. Vi beder deltagerne 
tage lokale materialer med til en sådan udstilling. 
 
Organisationsudvalget havde en drøftelse af, hvordan vi får flere deltagere til 
internt kursus. Dog blev det også understreget, at vores undersøgelse havde vist, at vi 
over en årrække når meget bredt ud geografisk. 
 

3. Foreløbig drøftelse af 
a.) vedtægter 

 
Arne Nielsen henviste til forslaget fra Ole Skovgaard Petersen, Thisted og 
repræsentantskabets drøftelse. Hovedårsagen til ændringsbehovet skal findes i den 
nye danske regionsstruktur og dens påvirkning på vores amtskredsstruktur. 
 
Helge Sørensen mente ikke, vi skulle lade os diktere af regionsstrukturen, men 
bibeholde vores amtskredsstruktur og finde et andet navn til amtskredsene. 
 
Lars P. Christiansen anbefalede, at vi holdt et møde med amtskredsformændene om 
situationen. 
 
Jens P. Thestrup Jensen mente det var vigtigt, at amtskredsene blev fastholdt til at 
inspirere og samordne aktiviteterne regionalt, til skolearbejdet og som valgforum. 
Han var enig i, at de med mindre justeringer skulle have samme størrelse som de 
nuværende amtskredse, men nyt navn. 
 
Helge Sørensen var enig og nævnte, at hans amtskreds havde haft stor gavn af at 
afholde aktiviteter, der økonomisk og omfangsmæssigt var for ”tunge” til at en enkelt 
lokalafdeling kunne løfte byrden – ligeledes havde det ved sådanne arrangementer 
været nemmere at markedsføre i fællesskab. 
 
Vibeke Bille-Hansen gjorde opmærksom på, at de enkelte lokalafdelinger skulle 
samarbejde inden for de nye kommuner, ikke mindst i kontakten med kommunens 
politiske og administrative apparater.  
 
Lars P. Christiansen mente, at nøgleordene ved vedtægtsændringen bør være: 
justering og tilpasning.  
 
Peter Jon Larsen foreslog, at vi bruger landsdelsbetegnelserne og kalder vores nye 
amtskredse: Foreningen NORDENs Netværk Nordjylland, Foreningen NORDENs 
Netværk Østjylland, Foreningen NORDENs Netværk Midtjylland osv. Ved 



afgrænsningsproblemer må de enkelte lokalafdelinger selv vælge, hvilket netværk, de 
vil tilhøre. Vi skal også huske på, at der næppe vil være særlig mange opgaver i de 
nye regionsråd, som har interesse for os som folkelige, kulturelle foreninger, så vi 
har ikke nogen på dette område at skulle spille op mod. 
 
Arne Nielsen konkluderede, at vi bruger landsdelsnavnene og kalder det netværk. 
Oplægget vil blive drøftet på de kommende formandsmøder. Naboskabsforholdet bør 
drøftes i de berørte lokalafdelinger, der så vælger, men dette kommer ikke til at 
influere på vedtægtsformuleringerne. Han og Peter Jon Larsen laver et papir på 
sagen, der også indeholder et kort med udgangspunkt i den nye kommunestruktur 
samt udkast til vedtægter, hvorefter de vil tage en kontakt til Ole Skovgaard Petersen. 
 

b.) handlingsplan 2007-2008 
 
Arne Nielsen gjorde opmærksom, at næste repræsentantskabsmøde skulle have 
handlingsplanen til ny behandling og ikke blot til justering. Vi skulle bede nævn og 
udvalg se på de enkelte afsnit. Der skal luges ud i de handlinger, der nu er blevet 
rutiner og nye handlinger skal indføjes. Han ønskede også en drøftelse af hvorvidt vi 
skulle beholde den nuværende form eller foretage en overordnet ændring. 
 
Jens P. Thestrup Jensen mente, at vi burde have to planer, en handlingsplan og en 
driftsplan, så de ordinære arbejdsopgaver glider ud af handlingsplanen, men 
bibeholdes i driftsplanen. 
 
Efter en drøftelse blev udvalget enige om, at der udarbejdes en plan, der angiver 
foreningens visioner, der så skal drøftes og vedtages af repræsentantskabet og i 
tilknytning hertil udarbejdes en handlingsplan, der indeholder de løbende sager, 
herunder indeholder en kalender over aktiviteterne, men som ikke skal til vedtagelse. 
Visionspapiret er uden budgetmæssig dækning i modsætning til handlingsplanen, 
men med ambition om at skabe budgetmæssig dækning. Arne Nielsen udarbejder et 
forslag til næste møde. 
 
Herefter gennemgik udvalget den nuværende handlingsplan 2005/2006: 
 
Peter Jon Larsen meddelte, at forbruget på aktivitetsfonden (pkt. 1.1) var stigende, 
og forbruget må deles mellem 2005 og 2006, når der samtidig skal være plads til 
præmierne i forbindelse med hvervekampagnen. 
 
Arne Nielsen ville opfordre informationsnævnet til at komme med nytænkning (pkt. 
9), da teksten i den nuværende handlingsplan næppe vil være at finde i et 
visionspapir. 
 
Jens P. Thestrup Jensen mente, at (pkt. 9.4) lokale hjemmesider kan komme på 
som vision. 
 
Arne Nielsen ville også opfordre skolenetværket til at tænke nyt (pkt. 10). 
 
Jens P. Thestrup Jensen understregede vigtigheden af nabosprogundervisning og 
kontakten til skolebiblioteksforeningen. 
 



Lars P. Christiansen understregede, at skolemedlemmer også er medlemmer, 
hvorfor det er vigtigt, at der bliver gjort noget for rekrutteringen af nye 
skolemedlemmer, og at de bliver serviceret.  Han nævnte også gæstelærerordningen 
som en mulig vision. 
 
Peter Jon Larsen understregede, at nabosprogundervisningen blot bliver en negativ 
nordisk oplevelse for de unge, medmindre lærerne har nogle ordentlige værktøjer til 
at gøre undervisningen i de skandinaviske sprog spændende, og det har de ikke i dag. 
 

4. Medlemshvervekampagne 
 
Arne Nielsen gjorde opmærksom på, at kampagnen var iværksat som et initiativ i 
forbindelse med det danske formandskab for Nordisk Ministerråd. Der vil ikke blive 
nogen opfølgning i 2006. 
 
Lars P. Christiansen havde lavet en analyse af medlemsstatistikken. Potentialet for 
medlemstilgang ligger i de store byer. Vi bør følge bedre op på medlemsstatistikken, 
hvem skal opmuntres og med hvilke midler. 
 

5. Eventuelt – herunder fastsættelse af kommende møde 
 
Jens P. Thestrup Jensen meddelte, at Sydslesvig-afdelingens formand ønskede flere 
tilbud a la Aka Høeghs litografier, da de har stor værdi i det lokale hvervearbejde. 
Flere melder sig ind i foreningen for at få del i tilbuddene. 
 
Susanne Prip Madsen fortalte om arbejdet med Nordiske Dage på Københavns 
Hovedbanegård, hvor der også hverves medlemmer til lokalafdelinger i resten af 
Danmark. 
 
Lars P. Christiansen ønskede en nærmere analyse af landslotteriet, da der er stort 
potentiale for at sælge flere lodsedler og samtidig bruge salget som markedsføring. 
(Statistikken for 2005 er vedlagt). Han ønskede også at se, hvordan velkomstpakken 
pt. ser ud (også vedlagt). 
 

Næste møde blev fastsat til 
MANDAG DEN 16. JANUAR 2006 KL. 10.30 – 14.30 

PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR 
 

Kommende formandsmøder blev fastsat til 
TIRSDAG DEN 29. AUGUST 2006 KL. 17.00 – 21.00 (I  KORSØR) 

og 
TORSDAG DEN 31. AUGUST 2006 KL. 17.00 – 21.00 (I ÅRHUS). 

 
 
 

Pjl/bl 22.11.05 
 
  
 
 


