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Referat: Peter Jon Larsen. 

 

 

1. Godkendelse af referat fra seneste møde (13. maj 2003) 

 

Referatet blev godkendt. 

 

2. Internt Kursus – og dets efterfølger 

 

Arne Nielsen var ked af, at Internt Kursus ikke længere havde den appel til tillidsfolkene, som det 

tidligere havde haft. Under 50 havde tilmeldt sig, og organisationsudvalget måtte i gang med 

nytænkning. Nu er det 3. gang, at tilmeldingerne havde svigtet, så noget må ske.  

 

Jens P. Thestrup Jensen mente også, at vi burde være kreative for så vidt angår fremtiden, men 

han mente også, at vi burde afholde dette kursus i november, som planlagt, på trods af den svage 

interesse. 

 

Helge Sørensen  mente også, at programmet havde været noget ufærdigt, da det blev sendt ud. 

Foredragsholdere stod, som forespurgt. 

 

Peter Jon Larsen gjorde opmærksom på, at organisationsudvalget selv havde set programmet 

inden det blev sendt ud. Programmet var efter aftale sendt ud få dage efter udvalget havde besluttet 

indholdet, så tilsagn kunne vi ikke have. Det var vigtigere at få det sendt hurtigt ud, end at få 

tilsagnene fra foredragsholderne. 

 

Susanne Prip Madsen erindrede om, at interessen på formandsmøderne for internt kursus ikke var 

overvældene, men man var interesseret i at mødes til lokale kurser. 

 

Lars P. Christiansen mente, at der er problemer med økonomien, også lokalt. Derfor kunne det 

være svært for en lokalafdeling at sende deltagere til både repræsentantskab, formandsmøder og 

interne kurser. Han foreslog, at man overvejede en dages kursus. 

 



Helge Sørensen mente, at vi burde gennemføre årets kursus med en tilpasset økonomi. Samtidig 

gjorde han opmærksom på, at deltagerne ofte var ”Tordenskjolds soldater”. 

 

Jens P. Thestrup Jensen spurgte til årsagen til de få tilmeldinger. Det bør undersøges. Han var dog 

enig i det økonomiske aspekt. Hans forening er relativ rig, men har alligevel kun mulighed for at 

sende et par stykker af sted. Han foreslog, at man for eftertiden nedjusterede antallet og lavede 

landsdækkende internt kursus for 40 – 50 deltagere. Han mente også, at det var vigtigt, at man 

drøftede visionen for NORDEN. 

 

Lars P. Christiansen mindede også om, at både repræsentantskabsmødet, formandsmøderne og 

internt kursus holdes i efteråret, så det kan godt blive lidt for meget af det gode. 

 

Arne Nielsen konkluderede, at vi fastholder afholdelsen af internt kursus på Skalstrup den 8. – 

9.november 2003 med et justeret program. Spørgsmålet om fremtidige kurser tages op i forbindelse 

med drøftelsen af handlingsplanen for 2004/2005. 

 

3. Andre sager til drøftelse 

 

Peter Jon Larsen henviste til den nye telefonliste, der blev omdelt, og som nu også ligger på 

hjemmesiden. 

 

Arne Nielsen mente hjemmesiden var god og informativ, og han glædede sig over, at flere og flere 

brugte hjemmesiden, hvilket også på sigt ville spare foreningen for en masse portoudgifter. 

 

Jens P. Thestrup Jensen bad om, at der blev skrevet seneste opdateringsdato på medlemslisterne, 

som ligger på hjemmesiden til brug for lokalafdelingerne (er effektueret). 

 

Lars P. Christiansen henviste til omtalen af kulturnattens aktiviteter på Bastionerne i Politiken, 

som han mente var fin presse. Han savnede en evaluering af formandsmøderne. Han så frem til en 

oversigt over aktivitetsfonden for 2003, som han regnede med udvalget fik til sit næste møde. Sidst 

spurgte han til FNU. 

 

Susanne Prip Madsen  svarede, at FNU holder møde i Århus d.d., hvilket også var årsagen til at 

Søren Würtz ikke var med til organisationsudvalgsmødet. FNU har et højt aktivitetsniveau, så det 

går ganske godt. Hun spurgte til Nordisk Sommerlejr og FNU. 

 

Peter Jon Larsen svarede, at FNU var villig til at træde til, men Nordisk Lejrskole i Hillerød 

indirekte havde meddelt, at de kun ville fortsætte, hvis de fik 25.000kr, hvilket FNU ikke var villige 

til at betale. Derfor ser alt ud til, at sommerlejren forsvinder. 

 

Lars P. Christiansen mente, der skulle gøres mere i forbindelse med venskabsbysamarbejdet. Vi 

manglede fortsat en ideudveksling på dette område. 

 

Susanne Prip Madsen var også interesseret i en endelig tilbagemelding på Knud Enggaards 

kontakter med KL. Hun gik ud fra, at sagen kom op i Forretningsudvalget, som har sagen. 

 

Lars P. Christiansen mente, at Back to the Roots bør nævnes i den kommende handlingsplan, hvis 

man vil gøre mere ved projektet. 



Arne Nielsen gjorde opmærksom på, at sagen vil blive taget op i forbindelse med udarbejdelsen af 

en ny handlingsplan for 2004/2005, og at vi måtte begynde på handlingsplanen på næste møde. 

 

4. Eventuelt – herunder fastsættelse af kommende møder 

 

Næste møder blev fastsat til 

 

MANDAG DEN 12. JANUAR 2004 KL. 10.45 –13.30 

og 

MANDAG DEN 26. APRIL 2004 KL. 10.45 – 13.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pjl/pjl 13.10.03 


