
REFERAT FRA 
FORENINGEN NORDENS ORGANISATIONSUDVALG 

 
TIRSDAG DEN 22. OKTOBER 2002 KL. 11.20 – 14.00 

PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR, MALMØGADE 3, KØBENHAVN 
 

Til stede: Arne Nielsen (formand), Lars P. Christiansen, Vibeke Bille-Hansen, Susanne Prip 
Madsen, Helge Sørensen og Søren Würtz 
 
Referat: Peter Jon Larsen 
 
 

1. Godkendelse af referat fra seneste møde (19. juni) – er udsendt tidligere 
 
Referatet blev godkendt. 
 

2. Evaluering af formandsmøder og repræsentantskabsmøde 
 
Susanne Prip Madsen mente formandsmøderne havde været præget af en god stemning, og mange 
havde benyttet lejligheden til at ytre sig. Formandsmøderne må fortsættes på samme måde, da de 
opfylder den mission, som de var tiltænkt. 
Lars P. Christiansen glædede sig over det pæne fremmøde til formandsmøderne, men vi bør 
understrege, at det drejer sig om formandsmøder. Han mente, det var godt, at vi holdt det i 2 
landsdele. 
Arne Nielsen erindrede om, at formandsmøderne er med i handlingsplanen for de kommende år. 
Han mente, der havde været mange punkter på dagsordenen, men glædede sig over, at der alligevel 
havde været plads til dialog. Tidspunktet havde været velvalgt og det samme havde 
opgavefordelingen. Han foreslog, at vi allerede nu fastsatte de kommende formandsmøder til 
 

TIRSDAG DEN 12. AUGUST 2003 KL. 17.00 – 21.00 I KORSØR (FYN/SJÆLLAND) 
 

TORSDAG DEN 14. AUGUST 2003 KL. 17.00 – 21.00 I ÅRHUS (JYLLAND) 
 

hvilket udvalget tilsluttede sig. 
Helge Sørensen kunne meddele, at der havde været lutter lovord til repræsentantskabsmødets 
planlægning og indhold fra deltagerne fra hans amtskreds. 
Vibeke Bille Hansen var ked af, at lokalafdelingen ikke havde været inddraget i forberedelserne. 
Peter Jon Larsen gjorde opmærksom på, at lokalafdelingerne ikke var særlig part i 
forberedelserne, når møderne blev holdt i Københavnsområdet, men mere i provinsen. Men 
lokalafdelingen havde fået besked meget tidligt og lokale norden-folk havde hjulpet til med at få de 
praktiske aftaler i stand. 
Arne Nielsen gjorde opmærksom på, at han, trods indstillingen fra organisationsudvalget, havde 
tilladt sig at trække en del ændringsforslag til standardvedtægterne for lokalafdelingerne, da det 
havde vist sig, at en del af disse ikke var vigtige for at opfylde det primære formål, nemlig at 
tilrettelægge vedtægterne, så de blev i overensstemmelse med de krav, folkeoplysningsloven 
stillede til lokale tilskud. 
 

3. Handlingsplan 2003/04 og 2004/05 



 
Søren Würtz mente, at man skulle sikre, at de 2-årige handlingsplaner ikke fik som konsekvens, at 
man skulle vente to år på at få gode initiativer iværksat. Det måtte ikke blive en stopklods. 
Arne Nielsen var helt enig i dette og mente, at handlingsplanens punkter skulle ses, som fyrtårne, 
man navigerede efter. Herefter gik udvalget over til en gennemgang af de enkelte punkter i 
handlingsplanen og 
Vibeke Bille-Hansen mente det var vigtigt også i år at få en rapport om anvendelsen af pengene i 
aktivitetsfonden. 
Peter Jon Larsen ville sikre, at en sådan lå til det første møde i udvalget i det nye år. 
Lars P. Christiansen mente også, at oversigten i summarisk form burde indgå i nyhedsbrevet til 
tillidsfolk. 
Udvalget drøftede den nordiske sommerlejr i Hillerød, som tager 25.000 kr. af foreningens budget. 
Der blev rejst spørgsmål til om dette skulle fortsættes automatisk i al fremtid. 
Arne Nielsen mente, at det skulle tages op som særskilt punkt i forbindelse med behandlingen af en 
ny handlingsplan. Han gjorde endvidere opmærksom på, at den af udvalget tidligere efterlyst 
rapport om sommerlejren nu var at finde på nettet under Den nordiske Lejrskoles hjemmeside. 
Søren Würtz meddelte i forbindelse med handlingsplanens afsnit om FNU, at kommunikationen 
mellem FNU og landskontoret var lidt op og ned, men man fik det til at køre. 
Arne Nielsen sagde med hensyn til information, at det var godt foreningen havde fået en meget god 
hjemmeside, og det var endnu mere vigtigt, at vi nu også fik flere og flere lokale norden-
hjemmesider.  
Lars P. Christiansen mente, vedrørende afsnittet om bibliotekssamarbejdet, at der her lå et stor 
uudnyttet potentiale, og han foreslog, at vi forberedte en konference om et nordisk biblioteksemne. 
Peter Jon Larsen mente, at det vil være enormt tidskrævende og ressourcekrævende at lave en 
konference, og de ressourcer havde landskontoret slet ikke. 
Arne Nielsen mente også det var bedre, at vi deltog på biblioteksforeningens møder med et indlæg, 
der kunne promovere vores forening. 
Helge Sørensen gjorde opmærksom på de problemer, foreningen ville komme i med 
venskabsbysamarbejdet, når/hvis der kom en ny kommunalreform. 
Vibeke Bille-Hansen glædede sig over, at der nu flere steder var kommet flere penge på de 
kommunale budgetter til venskabsbyarbejdet, men understregede og malurten, nemlig at der også 
kom flere og flere venskabsbyer udover de nordiske. 
Arne Nielsen understregede, at venskabsbysamarbejdet behandles i forretningsudvalgets regi, og 
han glædede sig over, at landsformanden gentagne gange havde været inde på det emne, senest på 
repræsentantskabsmødet. 
                

4. Internt kursus 2003 
 
Arne Nielsen meddelte, at der nu var lavet aftale med Flyvestation Skalstrup ved Roskilde om 
Internt Kursus afholdelse i weekenden 8.- 9. november 2003. 
Vibeke Bille-Hansen mente, med baggrund i seneste nummer af Nord NU, at man skulle bede 
Mats Jönsson fra Nordisk Kulturfond komme med et oplæg om foreningslivets betydning og 
udfordringer ligesom hun gerne så, at man bad en pressemand fortælle om etablering af den lokale 
pressekontakt. 
Organisationsudvalget  bad Vibeke Bille-Hansen lave et oplæg til Internt Kursus, som 
udgangspunkt for en programdrøftelse på næste organisationsudvalgsmøde. 



Organisationsudvalget havde en drøftelse af spørgsmålet om plenum kontra gruppearbejde. Arne 
Nielsen kom med forslag til at gennemføre gruppearbejde, som cafe-møder, og han blev bedt om et 
oplæg til dette til næste møde. 
 

5. Tillidsmandsvejledningen 
 
Peter Jon Larsen gjorde opmærksom på, at den reviderede tillidsmandsvejledning nu var 
tilgængelig på foreningens hjemmeside. Den ville ikke blive trykt, men kunne printes ud efter 
behov. Det betød, at den altid kunne ændres i takt med udviklingen og altid printes ud i opdateret 
version.  
Arne Nielsen bad organisationsudvalget om, at man forud for hvert møde gik ind og så på 
tillidsmandsvejledningen med henblik på justeringer. 
 

6. Nyhedsbrevet for tillidsfolk 
 
Arne Nielsen foreslog, at man i hvert nyhedsbrev tager et handlingsplanafsnit op og forklarer 
baggrunden for, og at det så var en opgave for organisationsudvalget at skrive en sådan udvidet 
forklaring om ex. Aktivitetsfonden, venskabsbyarbejdet m.v. 
Susanne Prip Madsen mente også, at man kunne tage eksempler med fra Hallo Norden i 
nyhedsbrevet – og gerne eksempler, der fik folk til at trække på smilebåndet. 
Lars P. Christiansen mente, med henvisning til omtalen af de fællesnordiske sager i nyhedsbrevet, 
at det fællesnordiske arbejde ligger langt væk fra folket i fædrelandet.  
Susanne Prip Madsen mente, at det også kunne være et argument for at tage det med. 
Arne Nielsen lovede at lave en tekst på aktivitetsfonden til næste nyhedsbrev, 
Susanne Prip Madsen lovede en tekst på venskabsbyarbejdet og 
Vibeke Bille-Hansen lovede en tekst på samarbejdet med de samarbejdende medlemmer. 
Peter Jon Larsen meddelte, at dead-line for materiale til næste nyhedsbrev var 3. marts 2003 og 
nyhedsbrevet ville blive udsendt ultimo marts. 
 

7. Eventuelt – herunder fastsættelse af kommende møde(r) 
 
Lars P. Christiansen havde forskellige kommentarer og spørgsmål om medlemskort; rejserabatter; 
understregningen af forpligtelsen til amtskredsene om i henhold til vedtægterne at gøre noget ved 
lokalafdelinger, der hænger med en vis legemsdel i vandskorpen; nye vedtægter, og deres 
publicering; Hässelby Slot, der er interesseret i kunder og hvorfor vi ikke har hørt noget om 
udviklingen; formandsvalg. 
Susanne Prip Madsen sagde, at sagen om Hässelby Slot havde været oppe flere gange endda i 
landsstyrelsen.  
Peter Jon Larsen sagde, at man i det nye år ville prøve at få medlemskortet med i Nord NU, som 
tidligere aftalt; at man ønskede at inddrage de lokale afdelinger i sikringen af rejserabatter, og at 
landskonteret pt. var i gang med at systematisere dette; at de nye vedtægter også er blevet lagt ind 
på hjemmesiden og kan udskrives derfra, samtidig med, at vi selvfølgelig også har en trykt version 
til rådighed. 
Næste møde blev fastsat til 
 

MANDAG DEN 3. MARTS 2003 KL. 11.45 – 16.00 
PÅ FORENINGENS LANDSKONTOR 

pjl/pjl 18.11.02  



 
 
 
 
 


