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REFERAT FRA 

FORENINGEN NORDENS ORGANISATIONSUDVALG 

 

MANDAG DEN 26. APRIL 2004 KL. 10.45 – 13.30 

PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR 

 

 

Til stede: Arne Nielsen (formand), Vibeke Bille-Hansen,  Lars P. Christiansen, Mikkel Hvid 

(FNU), Jens P. Thestrup Jensen, Susanne Prip Madsen og Helge Sørensen. 

 

 

Referat: Peter Jon Larsen. 

 

 

1. Godkendelse af referat fra seneste møde (12. januar 2004) 

 

Referatet blev godkendt. 

 

2. Internt Kursus – opfølgning 

 

a.) strukturerne i landsforeningen og venskabsbysamarbejdet 

 

Arne Nielsen understregede, at den nye struktur ville blive en udfordring for venskabsby-

samarbejdet, men der lå masser af nye muligheder i udviklingen. 

 

Jens P. Thestrup Jensen mente, det var vigtigt, at vi fik sendt et budskab ud til kredsene, så snart 

vi kendte det nye Danmarkskort. Men det er de lokale, der skal arbejde videre med at skabe 

resultaterne. 

 

Susanne Prip Madsen mente, at der allerede var sendt et signal ud i form af Nyhedsbrevet for 

Tillidsfolk og det seneste temanummer af Nord Nu om venskabsbysamarbejdet. Hun gik ud fra, at 

de nye strukturer allerede nu blev drøftet på amtskredsmøderne. 

 

Helge Sørensen mente, det var vigtigt, at de aktive venskabsbykæder fik mulighed for at overleve 

uanset de nye strukturer. 

 

Jens P. Thestrup Jensen rejste spørgsmålet om amtskredsene i den nye struktur. 

 

Susanne Prip Madsen rejste spørgsmålet om lokalafdelingsstrukturen, hvor foreningen har en 

lokalafdeling i (næsten) hver kommune, og ved en eventuel kommunesammenlægning vil der opstå 

nye udfordringer. 

 

Vibeke Bille-Hansen fortalte, at mange kommuner i forbindelse med arbejdet med 

strukturkommissionens anbefalinger har opfordret foreningslivet til at tænke på de nye 

forudsætninger.  
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Lars P. Christiansen mente, at der for nærværende var tale om en frugtbar uklarhed.  

 

Peter Jon Larsen henviste til, at problemstillingen var taget op over for tillidsmændene i 

forbindelse med seneste Nyhedsbrev, ligesom venskabsbyordningen var tema i seneste nummer af 

Nord NU. 

 

Mikkel Hvid mente, at hvis amterne forsvinder, må foreningen også lave sin struktur om, så det 

ikke ser gammeldags ud. Om ikke andet må man give amtskredsene et nyt navn, f.eks. regionale 

netværk. 

 

Arne Nielsen mente, det var vigtigt, at vi havde fået sendt et signal ud om, at der må ske noget på 

lokalt plan, og at en nyordning giver mulighed for at profilere sig lokalt ikke mindst med hensyn til 

en debat om venskabsbysamarbejdet. Landsstyrelsen har nu mulighed for at tage sagen op med 

henvisning til nærværende referat, men vi skal ikke konkludere før stregerne er trukket på det nye 

Danmarkskort. 

 

b.) medlemsfordele 

 

Lars P. Christiansen mente, vi burde arbejde for flere medlemsfordele. Jo flere goder des flere 

medlemmer. 

 

Jens P. Thestrup Jensen mente spørgsmålet om medlemsfordele burde tages op i en nordisk 

sammenhæng. 

 

Lars P. Christiansen gjorde opmærksom på, at det allerede var tilfældet, da de andre foreningers 

medlemsfordele også gælder hos os. 

 

Vibeke Bille-Hansen ønskede dog, at det blev taget med i betragtning, at medlemsfordele er svære 

at skaffe, der er et meget stort administrativt arbejde bag fremskaffelse og vedligeholdelse. 

 

Susanne Prip Madsen mente, at vi havde en del rabatter, ligesom bøger og Aka Høegh 

litografierne også er medlemsfordele. 

 

Arne Nielsen mente heller ikke, at vi havde kræfter til at sætte massivt ind på dette område, men vi 

førte ikke nye medlemmer bag lyset, når vi – med det udbud, der er nu – også reklamerede med 

medlemsfordele. 

 

3. Nyhedsbrev for Tillidsfolk (1/2004) og andre meddelelser 

 

Lars P. Christiansen mente, det var et godt nyhedsbrev, hvilket blev støttet af udvalget, og Arne 

Nielsen mente også, at hjemmesiden fungerede glimrende, så den samlede informationsmængde, 

der var til rådighed for tillidsfolkene, var større end nogensinde. 

 

Jens P. Thestrup Jensen mente, at Nyhedsbrevet til skoler og biblioteker burde være mere kontant 

med vægt på det kvalitative frem for det kvantitative. 
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4. Handlingsplan 2005/2006 

 

Arne Nielsen forklarede baggrunden for de to-årige handlingsplaner, hvor vi nu var inde i en fase 

med en ny handlingsplan, hvor vi sidste år alene reviderede handlingsplanen. Han gennemgik 

forslaget, som han havde udarbejdet, og efter en kort drøftelse blev vedlagte handlingsplan 

indstillet af organisationsudvalget. 

 

5. Formandsmøder i august 

 

Efter en drøftelse blev programmet lagt for formandsmøderne, ligesom opgaverne blev fordelt. 

Konklusionen fremgår af vedlagte brev til lokalafdelingsformændene, der blev udsendt få dage efter 

organisationsudvalgsmødet var afholdt. 

 

6. Aktivitetsfonden 

 

Lars P. Christiansen havde et par mindre spørgsmål til den omdelte oversigt over aktivitets-

fondens bevillinger i 2003. 

 

7. Eventuelt 

 

Næste møde blev fastsat til TORSDAG DEN 19. AUGUST 2004 KL. 14.00 – 16.30 I KORSØR 
(forud for formandsmødet), hvor Internt Kursus og medlemssituationen skal drøftes. 

 

Lars P. Christiansen henviste til medlemsstatistikken, der var udsendt sammen med 

Nyhedsbrevet, og han var bekymret over tilbagegangen specielt i Foreningen NORDENs Ungdom 

og 

 

Vibeke Bille-Hansen ønskede, at medlemssituationen blev taget op på næste møde.      
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