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1.    Godkendelse af referat fra seneste møde (22. oktober 2002)  
 
Lars P. Christiansen  erindrede udvalget om, at vi skulle se på tilskuddet til den Nordiske 
Sommerlejr i Hillerød. Han glædede sig over at se, at der såvel i Nord NU som på foreningens 
hjemmeside, står noget om rejserabatter. 
Arne Nielsen gjorde opmærksom på, at punktet om Sommerlejren skal drøftes i forbindelse med 
udvalgets oplæg til ny handlingsplan, da det indgår, som et punkt på handlingsplanen. 
Organisationsudvalget godkendte referatet uden ændringer. 
 

2.    Internt Kursus, herunder temaer og budget 
 
På grundlag af skriftlige oplæg fra Arne Nielsen og Vibeke Bille-Hansen drøftede udvalget 
planlægningen af årets interne kursus. Det færdige oplæg vedlægges, som bilag 1. 
 
Lars P. Christiansen ønskede et delbudget for Internt Kursus, så man kunne forklare 
deltagerprisen rundt om i landet. 
 
Udvalget drøftede dette, men alle øvrige var tilfredse med at vide, at Internt Kursus overholdt det 
overordnede budgets rammer. 
 

3.    Medlemsoversigten  
 
Lars P. Christiansen nævnte, at det var trist at se amtstallene, hvor der var en stille tilbagegang på 
i alt 410 medlemmer. Han ønskede, at antallet af indmeldte og udmeldte medlemmer også kom til at 
fremgå af oversigten. Han mente, at vi skulle have statistikken med til formandsmøderne med 
henblik på en opfordring til formændene om for det første at hverve nye medlemmer og for det 
andet fastholde de nuværende. Han mente også, at amtskredsformændene nu burde bruge 
statistikken til at se på særligt svage afdelinger i amtet. Til sidst opfordrede han til at lave en 
konkurrence vedrørende medlemshvervning. En slags hvervekampagne kunne igangsættes, og der 
kunne være en præmie til den lokalafdeling, der havde sikret den største %-vise fremgang. 
 



Arne Nielsen var enig i, at tage emnet op på formandsmøderne. Også muligheden for en 
konkurrence, var han enig i, men så må en hvervekampagne tages op i handlingsplanen, så man gav 
den en rigtig ramme. 
 
Helge Sørensen var enig i, at amtskredsene burde bruge statistikken til at gøre en særlig indsats i de 
svage områder i amtskredsen. 
  

4.    Lodseddelsalg, med henblik på at tage sagen op på kommende formandsmøder 
Arne Nielsen indledte punktet med at spørge hvorfor nogle afdelinger sælger mange lodsedler og 
andre slet ingen. Det var nok noget, der skulle tages op på formandsmøderne. 
 
Lars P. Christiansen sagde, at han ikke ligefrem elskede at sælge lodsedler, men han overvandt sig 
selv, da det gav penge i lokalkassen og gav gode PR-muligheder. Han mente også, det var et 
udmærket lotteri og syntes at man skulle give formændene en pep-talk. 
 
Helge Sørensen fortalte, hvordan man organiserede lodseddelsalget på Møn, hvor man delte øen op 
imellem sig. Når man sælger lodsedlerne dele man også lokalprogrammet ud. På Møn sælger man 
godt 3000 lodsedler og de 15.000 kr., det giver i lokalafdelingens kasse, kan man ikke undvære til 
det lokale arbejde. Han erkendte, at det nok var lidt lettere at sælge på landet end i byen. 
 

5.    Hvervefolder, med henblik på justeringer 
 
Lars P. Christiansen mente, at vi havde en god hvervefolder, men der mangler en oplysning om 
rabatordningerne. Endvidere bør der stå, at kontingentet skifter i løbet af året fra fuld pris til halv 
pris og til gratis de sidste to måneder. 
 
Efter en drøftelse i udvalget var man enige om, at der ikke – af pædagogiske årsager – skulle stå 
noget om gradueret kontingent, og hvervefolderen ikke skulle rettes før oplaget var opbrugt (om ca. 
halvandet år). 
 
Det blev bekræftet, at landskontoret selvfølgelig handler efter de graduerede satser, selvom det ikke 
fremgår af  hvervefolderen. Dog sender vi ikke penge tilbage, hvis folk kommer til at indbetale det 
fulde beløb hen på året. 
 

6.    Handlingsplan – alle bedes tænke over særlige områder til opfølgning 
 
Arne Nielsen understregede, at han havde opfordret til at hvert enkelt medlem hjemmefra havde set 
på de forskellige punkter, så vi ikke behøvede at gå det hele igennem. Han understregede også, at 
udvalget skulle komme med et oplæg til repræsentantskabsmødet, hvor en revideret handlingsplan 
for 2004 og ny for 2005 skulle vedtages. 
 
Lars P. Christiansen spurgte om alle projekterne i punkt 6 stadig var ”i live”. Endvidere spurgte 
han til Informationskontoret i Flensborg (9.5), skolenetværkets arbejde og deres synspunkter på 
punkt 10 og han nævnte det enorme potentiale, der lå i samarbejdet med bibliotekerne (11). 
 
Susanne Prip Madsen nævnte venskabsbyarbejdet, som vi i den kommende tid bør arbejde mere 
med, hvis det skal fastholdes, som en hovedhjørnesten i det folkelige nordiske samarbejde. 
 



Arne Nielsen erindrede om, at vi skulle tage samarbejdet op med Kommunernes Landsforening om 
det nordiske venskabsbysamarbejde. Informationsarbejdet var godt, og hjemmesiden var blevet et 
godt aktiv for foreningen. Han ønskede også indlæg til handlingsplanen fra de øvrige nævn og 
udvalg i foreningen. Han mente organisationsudvalget burde have et nyt møde i maj, hvor udvalget 
kunne gøre sit forslag til handlingsplan færdig til hhv. landsstyrelsens møde i juni og 
repræsentantskabsmødet i september. 
 

7.    Aktivitetsfonden 2002 og 2003 
Peter Jon Larsen gennemgik aktivitetsfonden for 2002 og status for indeværende år. En kort 
gennemgang ville også tilgå lokalafdelingerne i det kommende nyhedsbrev. 
  

8.    Tillidsmandsvejledningen 
 
Arne Nielsen gjorde opmærksom på, at punktet ville komme op i udvalget mange gange, og det var 
vigtigt, at udvalgsmedlemmerne holdt sig ajour med tillidsmandsvejledningen via hjemmesiden. 
Der var mulighed for løbende justeringer, da den nu ligger elektronisk og ved bestilling bliver 
udskrevet fra den elektroniske version. 
 

9.    Nyhedsbrev til tillidsfolk (emner fra handlingsplanen) 
 
Arne Nielsen erindrede om, at udvalget var blevet enige om at præsentere en til to 
handlingsplansafsnit i uddybet form i hvert nyhedsbrev. 
 
Udvalget blev enige om, at der i det kommende nyhedsbrev blev skrevet om venskabsbyarbejdet 
(ved Susanne Prip Madsen) og Nordjobb (ved ungdomsudvekslingsudvalgets formand Dorit 
Myltoft). 
 

10.    Eventuelt – herunder fastsættelse af kommende møde 
 
Lars P. Christiansen erindrede om, at generalsekretæren havde lovet, at koder til 
medlemskartoteket, som ville muliggøre, at lokalafdelingerne kan gå direkte ind og se 
medlemsudviklingen og udskrive labels mv., ville være ude hos lokalafdelingsformændene primo 
marts. 
 
Peter Jon Larsen gjorde opmærksom på, at koderne ville blive udsendt sammen med nyhedsbrevet 
i marts af portobesparelsesmæssige årsager, men systemet har været klar i et stykke tid, og de, der 
havde været i kontakt med landskontoret vedrørende medlemskartoteket har også fået opgive deres 
kode. 
 
Lars P. Christiansen spurgte til, hvordan det gik i FNU, og Susanne Prip Madsen gav en 
redegørelse på linie med den, hun havde givet landsstyrelsen. 
 
Lars P. Christiansen gjorde opmærksom på, at han hadede Nord NU’s format. 
 

Næste møde blev fastsat til 
TIRSDAG DEN 13. MAJ 2003 KL. 13.00 – 16.00 

PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR 
11.03.03 PJL/pjl 



 


