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REFERAT FRA 
FORENINGEN NORDENS ORGANISATIONSUDVALG 

 
MANDAG DEN 25. APRIL 2005 KL. 11.30 – 14.00 
PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR 

 
 

Til stede: Arne Nielsen (formand), Lars P. Christiansen, Jens P. Thestrup 
Jensen, Susanne Prip Madsen og Helge Sørensen. 
 
Afbud: Vibeke Bille-Hansen og Mikkel Hvid Johansen (FNU). 
 
Referat: Peter Jon Larsen. 
 
 

1. Godkendelse af referat fra seneste møde den 11. januar 2005.  
 
Referatet blev godkendt. 
 

2. Evaluering af Internt Kursus 5. – 6. februar 2005. 
 
Susanne Prip Madsen mente, det havde været et godt kursus med en god stemning. Der måtte 
gerne have været flere deltagere. Det var et godt sted, det blev holdt, og deltagerne var aktive. 
 
Lars P. Christiansen var enig i, at kurset ikke kunne være bedre i enhver henseende. Han så 
dog gerne deltagelse også af amtskredsstyrelsernes medlemmer og medlemmer af 
landsstyrelsen. 
 
Arne Nielsen var enig og henviste til den udsendte undersøgelse over, hvem der havde deltaget 
på de seneste tre interne kurser. Over tre gange havde 53 forskellige lokalafdelinger med en 
rimelig geografisk spredning været med. Det var en bredere deltagelse end forventet. Alligevel 
skal vi appellere til en endnu bredere deltagelse i interne kurser. 
 
Lars P. Christiansen  mente, vi næste gang skulle sende en hilsen til de sagtmodige (de, der 
ikke kommer, red.). 
 
Susanne Prip Madsen mente, vi skulle tage listen med til formandsmøderne, så formændene 
kunne se, hvem der deltog og hvem, der ikke deltog. 
 
Arne Nielsen glædede sig over, at der havde været flere positive tilbagemeldinger fra 
deltagerne i det seneste interne kursus. 
 
Susanne Prip Madsen mente, café-modellen endnu engang havde vist sin styrke. 
 
Jens P. Thestrup Jensen mente, at man næste gang burde udvide café-modellen med et torv, 
hvor lokalafdelinger og landsforening kunne præsentere sine materialer. 



 
Arne Nielsen henviste til rapporterne fra gruppearbejdet. Her var ikke tale om den store 
innovation, men det afspejlede måske, at foreningen var på forkant med udviklingen. 
 
Susanne Prip Madsen mente, at den personlige udvikling ved deltagelsen i internt kursus var 
vigtig. 
 
Jens P. Thestrup Jensen mente også, at det fortrinsvis drejede sig om, at deltagerne fik 
mulighed for at tale sammen og udveksle synspunkter. 
 
Organisationsudvalget vedtog, at næste Interne Kursus afholdes 
 

Lørdag den 4. – søndag den 5. februar 2006. 
 
Arne Nielsen foreslog, at kurset tog foreningens profil/design og indhold op. Gruppearbejdet 
kommer til at bestå i, hvordan man sætter en Foreningen NORDEN-udstilling op og sælger 
budskabet. Oplæg fra designer og evt. Jes Myrthu. Prisen afgør stedet, hvor kurset holdes. 
 
Jens P. Thestrup Jensen mente også, at vi skulle fastholde et politisk input af ex. den nye 
nordiske minister. 
 

3. Gennemgang af handlingsplanen 2005/06. 
 
Organisationsudvalget gennemgik handlingsplanen punkt for punkt med henblik på 
opfølgning og eventuelle ændringer, da handlingsplanen skal justeres på dette års 
repræsentantskabsmøde. Egentlig ny handlingsplan bliver først lagt frem på 2006-
repræsentantskabsmødet. 
 
Pkt. 4.1: Formandsmøderne er tidsfastsat til den 15. august i Århus og 16. august i Korsør. 
Arne Nielsen foreslog, at vi indskrænker antallet af punkter på dagsordenen, hvilket udvalget 
var enige i. Følgende punkter blev sat op: 

1. Forberedelse af repræsentantskabsmødet v./ Arne Nielsen 
2. Foreningen NORDENs politik og hvilke nordiske politiske emner giver vi prioritet  

v./ landsformanden Frode Sørensen 
3. Regionsstrukturen og konsekvenserne for venskabsbyarbejdet v./ Lars P. Christiansen 
4. Regionsstrukturen og konsekvenserne for amtskredsarbejdet v./ Susanne Prip Madsen 

 
Pkt. 10 – 12: Lars P. Christiansen henviste til, at skolenetværket er ved at udarbejde nyt 
kommissorium for arbejdet. Arbejdet foregår meget forskelligt fra amt til amt. Mange skoler 
har meldt sig ud på grund af de manglende støtteordninger. 
Peter Jon Larsen mente, at forbavsende få havde meldt sig ud på grund af de manglende 
støtteordninger, når man tænker på, at vi tidligere fra Nordplus kunne uddele over 2 mill. kr. til 
klasseudvekslinger alene i Danmark. 
 
Lars P. Christiansen mente, at en nordisk gæstelærerordning bør genintroduceres. Det har 
fungeret nogen steder med lokale tilskud, spørgsmålet er, om der kan blæses liv i det med 
nationale eller nordiske midler. 
 
Arne Nielsen fortalte om erfaringerne i Århus med gæstelærerordning. 
 



Jens Peter Thestrup henviste til, at skandinaviske sprog i undervisningen har det svært. Her 
kunne en nordisk gæstelærerordning hjælpe. Han opfordrede til, at skolenetværket i 
samarbejde med sproggruppen kunne komme med et mere langsigtet oplæg. 
 
Arne Nielsen mente, emnet skulle på den nye handlingsplan, der skal vedtages 2006, og han 
vil bede skolenetværket / sproggruppen om at komme med et forslag. 
 
Pkt. 15: Peter Jon Larsen henviste til seneste Nyhedsbrev for Tillidsfolk, hvor Jens P. 
Thestrup Jensens oplæg fra formandsmøderne sidste år om læsekredsarbejdet var blevet 
introduceret i redigeret form. Han havde nu også aftalt med Anette Jensen, fra Det nordiske 
Informationskontor i Flensborg, at hendes gennemgang af nordisk litteratur i redigeret form 
blev stillet til rådighed for landsforeningens læsekredsinitiativ. 
 
Pkt. 16: Lars P. Christiansen fortalte i forbindelse med venskabsbysamarbejdet om den 
fynske model, hvor amtskredsen er kommet med en vejledning til, hvordan de enkelte 
lokalafdelinger kan arbejde med deres nordiske venskabsbyforbindelser i forbindelse med 
kommunesammenlægningerne (oplægget kan rekvireres fra landsforeningen). 
 
Pkt. 19: Peter Jon Larsen gjorde opmærksom på, at udvekslingen af unge fra USA heller ikke 
i år var blevet til noget, og at man nu burde stryge punktet, da landsforeningen ikke længere vil 
arbejde videre med projektet. 
 
Arne Nielsen laver oplæg til justering af handlingsplanen. Justeringen vil være offensiv på den 
måde, at man stryger de tiltag, som er gennemført eller opgivet. 
 

4. Medlemshvervekampagnen. 
 
Peter Jon Larsen orienterede om, hvad landsforeningen nu havde sat i værk i forbindelse med 
den vedtagne medlemshvervekampagne, og man havde nu opfyldt samtlige ønsker, der var 
fremsat i den forbindelse. Noget tyder på, at medlemskampagnen har en positiv virkning på 
medlemstallet, men et endeligt resultat får vi først i forbindelse med opgørelsen af 
medlemstallet 2005. 
 

5. Eventuelt – herunder fastsættelse af kommende møde 
 
Jens P. Thestrup Jensen mente, at medlemsbladet Norden Nu er blevet bedre. Tendensen er 
god. 
 

Næste møde blev fastsat til 
TIRSDAG DEN 16. AUGUST 2005 KL. 13.00 

I KORSØR 
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