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FORENINGEN NORDEN 
 
 
 

REFERAT FRA 
FORENINGEN NORDENS ORGANISATIONSUDVALG 

TIRSDAG DEN 21. NOVEMBER 2006 KL. 12.00 
PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR 

 
 

Til stede: Arne Nielsen (formand), Lisbeth Johansen, Susanne Prip Madsen og Helge 
Sørensen.  
 
Afbud: Jens P. Thestrup Jensen og Mikkel Hvid (FNU). 
 
Referat: Peter Jon Larsen. 
 
Arne Nielsen bød velkommen til mødet og meddelte forandringerne i udvalgets sammensætning 
efter det konstituerende landsstyrelsesmøde. Han bød særligt velkommen til Lisbeth Johansen, 
som var ny i udvalget. 
 

1. Godkendelse af referat fra seneste møde 19. april 2006 
 
Referatet blev godkendt. 
 

2. Program for Internt Kursus for Tillidsfolk 3. - 4. februar 2007 i Birkerød 
 
Arne Nielsen erindrede om, hvad udvalget havde talt om på seneste møde vedr. Internt Kursus. 
 
Organisationsudvalget havde herefter en drøftelse af indholdet og blev enige om følgende 
program: 
 

Lørdag den 3. februar 2007 
 

10.30 Ankomst og indkvartering 
11.00 Velkomst 

v./ Arne Nielsen, næstformand og formand for organisationsudvalget. 
11.15 ”Norden, folkeoplysningen og integrationen” 

v./ Naser Khader, MF og formand for Dansk Folkeoplysnings Samråd. 
11.45 Debat 
12.30 Frokost 
13.30 Hvordan markedsfører vi Foreningen NORDEN  

v./ Sussie Weinold, filminstruktør. 
14.15 Temadrøftelser efter „Cafémodellen“. 

Tema for drøftelserne: NORDEN i folkeskolen og andre              
uddannelsesinstitutioner. 
Alle deltagere inddeles i grupper. Gruppeledere vil være medlemmer af Foreningen 
NORDENs skolenetværk. 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. 
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Der udarbejdes et idékatalog til lokalafdelingernes og skolernes arbejde med det 
nordiske stof i undervisningen. Der henvises til Foreningen NORDENs strategiplan. 

 

Første fase:  Introduktion 
  Opvarmningsrunde 
  Stamcafé 
  Inspirationsrunde 
  Cafébesøg 

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

v./ Jazz og Islandsbilleder v./ 
 

Søndag den 4. februar 2007 
 

08.00            Morgenmad  
09.00 Morgensang  
09.15 ”Vi laver en lokal nordisk filmfestival”  

v./ Uffe Sloth Andersen, direktør for ”Øst for Paradis”. 
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 nordiske samarbejde – fortid eller fremtid” 

v./ Lars Hovbakke Sørensen, lektor ved Aarhus Universitet. 
 

3. Ny struktur og deraf følgende vedtægtsændringer 
 
Arne Nielsen henviste til landsformandens oplæg til ny struktur, som havde været behandlet i 
forretningsudvalget, i landsstyrelsen og på repræsentantskabsmødet. Alle havde været positive over 
for ændringerne, og det var nu op til organisationsudvalget at komme med de vedtægtsmæssige 
implikationer af forslaget. Han foreslog, at han og generalsekretæren udarbejdede forslaget forud 
for landsstyrelsens møde i januar. Hvad angik forslagene fra Ole Skovgaard Petersen (2005) og 
Thomas Hårbøl (2006) mente han, at de bortfaldt som konsekvens af repræsentantskabets 
beslutning om de nye kredse til erstatning af amtskredse. 
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Organisationsudvalget  tilsluttede sig oplægget og drøftede hele vedtægtsdelen. Udvalget bad 
formanden og generalsekretæren medtage en ændring af hvem, der kan fremsætte forslag, så det 
ikke var alle medlemmer i foreningen, der kunne komme med forslag til repræsentantskabet, men 
forslagene skulle have en repræsentativitet såsom en lokalafdeling, en kreds, landsstyrelse, 
samarbejdende medlem mm. som baggrund. 
 

4. Fra amtskreds til kreds  
 
Arne Nielsen mente ikke, der var egentlige problemer til debat på nuværende tidspunkt. Han 
mindede om, at vedtægterne gav mulighed for at håndtere lokalafdelinger i grænseområder i 
forbindelse med den nye kredsopdeling. Hvis man lokalt kunne løse problemerne med konsensus 
ville landsforeningen tage ændringerne til efterretning. Hvis der var uenigheder var det op til 
landsstyrelsen af træffe afgørelsen. 
 
Organisationsudvalget tilsluttede sig dette. 
 

5. Møder i 2007 
 
Organisationsudvalget fastsatte 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 
 

6. Eventuelt - herunder næste møde 
 
Susanne Prip Madsen kom med nogle rettelser til den reviderede tillidsmandsvejledning og 
fortalte, at FNU nu tager mere fat på at lave fælles arrangementer med Foreningen NORDEN 
lokalt. 
 

Næste møde blev fastsat til 
ONSDAG DEN 21. MARTS 2007 KL. 12.00 – 16.00 
PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

PJL/pjl 24.11.06 
 


