
FORENINGEN NORDEN

REFERAT FRA
FORENINGEN NORDENS ORGANISATIONSUDVALG

ONSDAG DEN 30. JANUAR 2008 KL. 12 - 16
PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR

Til stede: Arne Nielsen (formand), Lisbeth Johansen, Susanne Prip Madsen, Helge Sørensen 
og Peter Jon Larsen.

Afbud: Jens P. Thestrup Jensen, Mikkel Hvid (FNU).

Referat: Peter Jon Larsen.

Arne Nielsen bød velkommen til mødet.

1. Godkendelse af referat fra seneste møde 18. april 2007

Referatet blev godkendt.

2. Gennemgang af Strategiplan og Virksomhedsplan 2008 – 2010

Arne Nielsen henviste til det udsendte oplæg. Han foreslog at analysen af foreningens stærke og 
svage sider udgik, da den ikke har ændret sig væsentligt. Samtidig havde han lavet mange forslag 
til ændringer i teksten.

Organisationsudvalget gennemgik forslagene og kom med ændringer og præciseringer. Udvalget 
gav formanden stor ros for det grundige forarbejde.

Strategiplanen blev vedtaget i den form, som fremgår af bilaget (bilag 1).

Lisbeth Johansen  bad om, at Strategiplanen, når den var vedtaget på repræsentantskabsmødet, 
ville blive trykt i A5-format.

Organisationsudvalget havde også en grundig drøftelse af skolenetværket og skolearbejdet og

Helge Sørensen  foreslog i den anledning, at de nyudnævnte skoleambassadører burde mødes én 
gang om året for at udveksle erfaringer, hvilket udvalget tilsluttede sig.

3. Mødeplanlægning 2008 

a.) Formandsmøder

Arne Nielsen henviste til datoerne, nemlig torsdag den 14. august 2008 i Korsør og tirsdag den 2. 
september i Århus. Nu ville formandsmøderne få et lidt anderledes forløb i og med at datoer for 
repræsentantskabsmøder var ændret. Han foreslog, at mødet, som vi havde gjort før, startede med 
et  1.)  politisk  tema  ved  landsformanden,  at  man  tog  lidt  mere  tid  til  2.)  meldinger  fra 
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lokalafdelingerne, derefter så på 3.) konkretisering af strategiplanen på lokalt niveau og sluttede 
med 4.) eventuelt. 

Organisationsudvalget godkendte oplægget.

b.) Internt Kursus i Odense

Organisationsudvalget  drøftede  indholdet  i  kurset,  der  afholdes  på  Dalum  Landbrugsskole  i 
weekenden  den  22.  –  23.  november  2008.  Udvalget  var  enigt  om,  at  temaet  skulle  være 
Globalisering – den nordiske vinkel på Klima og Miljø med underoverskriften hvordan kan vi  
arbejde med det lokalt.

Som noget nyt ville man forsøge at lave et åbent møde lørdag eftermiddag med Bjørn Lomborg 
og Svend Auken en time, hvor publikum fra Odense havde adgang. På den måde kan man også 
vise, hvad man lokalt kan gøre.

Lisbeth Johansen foreslog også, som noget nyt, at kunstneren Karsten Auerbach kunne deltage 
på Internt Kursus og dokumentere det, som vi behandler, i billeder.

På mødet blev følgende nævnt som mulige oplægsholdere: Jesper Bo Jensen, Jesper Teilgaard, 
præsentation  af  klimaprojektet/børneklimakonferencen  v./  Dorte  Salomonsen,  polarforskeren 
Børge Ousland,  Grøn Hverdag-projektet  fra Norge samt at  få en til  at  fortælle om de særligt 
nordiske dimensioner af Klima/miljø. Udvalget var dog også enigt om, at der skulle være god tid til 
gruppearbejde ved brug af café-modellen.

c.) Repræsentantskabsmødet 2008

Organisationsudvalget  fik dagsordenen og havde en drøftelse af mødet, hvor Strategiplanen var 
det vigtigste for udvalget.

4. Eventuelt – herunder fastsættelse af kommende møde

Lisbeth Johansen  spurgte til hvorvidt man kunne ændre navnet på lokalafdelingen, så det var i 
samsvar med den nye struktur og de nye kommuner, hun spurgte til studiekredsmaterialet, der var 
vedtaget  på repræsentantskabsmødet  og bad om, at  vedtægternes  omslag blev kopieret  på blåt 
papir.

Peter Jon Larsen svarede, at navnene på lokalafdelinger kunne ændres, så de passede til de nye 
navne på landkortet,  hvis  blot  de overholdt  reglerne i  standardvedtægten mht.  opbygningen af 
navnet.  Han meddelte,  at studiekredsmaterialet  var undervejs – det havde været gennemlæst af 
historikeren  Lars  Hovbakke  Sørensen og  Anette  Jensen  fra  Nordisk  Informationskontor  i 
Flensborg. Kommentarerne, som var positive, lå nu hos forfatteren Jakob Kjær. Og vi skulle nok 
få lavet forsiden i blå.

Peter Jon Larsen  bad herefter  om udvalgets  godkendelse af,  at  vi  nu går over til  at  udsende 
Nyhedsbrev  til  Tillidsfolk  elektronisk  –  herunder  at  indkaldelsen  til  repræsentantskabsmødet 
sendes  elektronisk,  hvis  vi  samtidig  med første  elektroniske  udsendelse  sender  et  brev til  den 
samme skare, hvor vi beder om eventuelle nye e-postadresser og giver en mulighed for, at de kan 
melde tilbage, hvis de ønsker Nyhedsbrevet mm. med posten. 
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Organisationsudvalget godkendte proceduren.

Peter Jon Larsen  gjorde også opmærksom på, at  der nu med kontingentforhøjelsen ville tilgå 
langt flere penge til det lokale arbejde. Medlemsnedgangen - om end den er beskeden i forhold til 
den store kontingentforhøjelse - ville ikke ramme lokalt men landsforeningen. Derfor bad han om, 
at man overvejede en nedlæggelse af aktivitetsfonden til lokalt arbejde.

Organisationsudvalget  var enigt i dette og anbefalede at aktivitetsfonden udgik af forslaget til 
budget for 2009 og fremover.

Næste møde blev fastsat til
ONSDAG DEN 17. SEPTEMBER 2008 KL. 12.00 – 15.00

PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR

 

PJL/pjl 12.02.08
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