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Karen Ellemann åbnede repræsentantskabsmødet og bød deltagerne velkommen. Hun gjorde 

opmærksom på, at det forestående folketingsvalg påvirkede arrangementet, både i forhold til de ydre 

omstændigheder og indholdet. Hun gjorde opmærksom på, at kulturindslaget var flyttet til efter frokost, så 

repræsentantskabet kunne gå direkte til dagsordenen.  

 

AD DAGSORDENENS PUNKT 1) VALG AF DIRIGENT 

 

Karen Ellemann foreslog Peter Palshøj til dirigent. 

 

Peter Palshøj blev valgt og overtog dirigentstolen. Han takkede for valget og konstaterede, at mødet var 

lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt jf. vedtægternes § 7 stk. 4: “Ordinært repræsentantskabsmøde 

holdes hvert år i maj/juni. Mødet indkaldes senest 1. marts. ”  

   

   

AD DAGSORDENENS PUNKT 2) LANDSFORMANDENS BERETNING OM 

VIRKSOMHEDEN 

 

Dirigenten henviste til den skriftlige beretning, der var udsendt til deltagerne på forhånd. (Beretningen 

kan ses på foreningens hjemmeside eller rekvireres fra landskontoret). 

 

Herefter gav dirigenten ordet til landsformanden, Karen Ellemann, der aflagde den mundtlige 

beretning (bilag 1). 

 

Efter beretningen var der debat. 

 

Susanne Prip Madsen takkede formanden for en god beretning. Hun ville gerne opfordre til, at vi fik 

indholdet af beretningen ud til vores medlemmer, og understregede, at det brede og folkelige element i 

vores forening blev videreudviklet. Hun glædede sig over, at aktiviteterne omkring Foreningen 

NORDENs Ungdom gik godt, lige som hun nævnte foreningens tilstedeværelse under folkemødet på 

Bornholm, hvor Foreningen NORDEN vil være til stede med en stand og samarbejdet i Østersøområdet 

og NGO-samarbejdet i området.  

 

Merete Riber takkede også for en spændende formandsberetning og den skriftlige beretning, der kunne 

gøre en helt forpustet, når man så alle de ting, som landsforeningen havde gang i. Hun fortalte om arbejdet 

i Uddannelsesudvalget, og var glad for, at skoleområdet var højt prioriteret.  

 

Bodil Porsbjerg, der også sidder i Uddannelsesudvalget, fortalte om arbejdet med de to ideoplæg, som nu 

ligger på intranettet om: Hvad får man ud af skolemedlemskabet og Fakta om Foreningen NORDEN, se 
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http://intra.foreningen-norden.dk/service/materiale-til-skolearbejdet/. Hun henviste også til den 

fællesnordiske skolehjemmeside http://nordeniskolen.org/da.  

 

Georg Møller takkede også for beretningerne. Vi har sået mange frø, der skal arbejdes videre med. Han 

glædede sig også over, at Nordisk Råd var i forandring, og her er det vigtigt, at vi sikre, at græsrødderne 

får en betydelig rolle. Han gjorde også opmærksom på, at den seneste konference havde vist, at vi ikke 

arbejder sammen nordisk i EU, der var fem forskellige toner. Der har vi en opgave, og i den forbindelse 

opfordrede han til, at vi nu går ud og deltager i valgkampen og stiller spørgsmål til folketingskandidaterne 

om hvad de vil gøre, for at for få den nordiske dimension mere med i det politiske arbejde.  

 

Svend Erik Jensen var også glad for beretningen og havde især noteret sig de seks konkrete punkter til 

opfølgning fra foreningens erhvervskonference – ikke mindst det om Arktis og arbejdsmarkedspolitikken, 

lige som han mente vi skulle gøre en helt speciel indsats for at få fjernet grænsehindringerne, også for 

erhvervslivet. Han glædede sig også over fremdriften i skolearbejdet og Norden i Skolen, men efterlyse 

målbare resultater af arbejdet. Han fortalte om Herningafdelingens 70 års jubilæum. 

 

Anders Nielsen mente også, at skolearbejdet var i god fremdrift, og roste det fantastiske arbejde med 

hjemmesiden. Han var dog mere skeptisk med hensyn til, hvordan vi når ud til skolerne med budskabet. 

Han mente ikke, at man havde kræfterne til det lokalt, så her måtte gøres noget mere fra landsforeningens 

side.  

 

Jørgen Andresen glædede sig over, at Karen Ellemann havde været i stand til at få Foreningen 

NORDEN mere i medierne, selv om ikke alle var lige glade for det. Men det var beklageligt, at pressen 

ellers ikke interesserer sig for Norden. Mht. Nordisk Råd spurgte han, om man kunne tænke sig direkte 

valg til NR? Han glædede sig over medlemsaktiviteterne over hele landet, og foreslog, at vi overvejede at 

lave temadage. Mht. skolearbejdet noterede han, at kun 12 % af folkeskolerne er medlemmer hos 

foreningen, og stillede spørgsmålet, om vi var spændende nok? Og så var han enig i bemærkningerne fra 

den skriftlige beretning om, at venskabsbyerne er foreningens opgave – ikke kommunernes. 

 

Flemming Thøgersen gav en stor tak til Karen Ellemann for det, hun har gjort for foreningen i de to år, 

hun nu havde været formand. Det står klart for medlemmerne, at vi nu er ved at forme fremtidens 

nordiske samarbejde, og at vi ikke er bange for at markere det idepolitiske ståsted, foreningen har. Vi skal 

værne om de folkelige foreninger, som er hele grundlaget i folkestyret.  

 

Bent Roskjær takkede også formanden, og han var enig i, at Nordisk Råd skal have flere kompetencer. 

Han beklagede, at foreningens statstilskud var så meget lavere, end i de andre nordiske lande. Han 

berettede endvidere om det store projekt Bogens Dag, som blev gennemført som et samarbejdsprojekt 

mellem Helsingørafdelingen og Helsingborgafdelingen. 

 

Arne Nielsen takkede også landsformanden – ikke mindst for at hun også prioriterer det folkelige arbejde. 

Han glædede sig over, at der nu var slået hul på bylden i Foreningerne Nordens Forbund, og at der følges 

op på den kritik, vi fra dansk side var kommet med gennem de senere år. FNF er til for de nationale 

foreninger – ikke omvendt. Han synes, at vi skulle arbejde videre med at udvikle ideen om, at vi alle var 

medlemmer af en nordisk forening, hvilket kunne starte med, at der blev lavet et fællesnordisk elektronisk 

magasin. 

 

Marion Pedersen takkede også Karen Ellemann og takkede for den salomoniske med hensyn til 

formandsskiftet. Hun understregede vigtigheden af, at der forsat var en aktiv MF’er på formandsposten. 

Hun glædede sig også over, at Karen havde været med til at sætte gang i debatten. Hun opfordrede til at al 

lovgivning screenes nordisk, for at sikre, at de ikke skaber nye hindringer, lige som vi skal sikre den frie 

bevægelighed mellem de nordiske lande. Hun glædede sig også over, at vi nu opruster på facebook og 

http://intra.foreningen-norden.dk/service/materiale-til-skolearbejdet/
http://nordeniskolen.org/da
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twitter, lige som hun glædede sig over, at der nu kommer en ny i førertrøjen i FNF, så vi kan få tingene til 

at gå i den rigtige retning. 

 

Line Barfod takkede formanden for beretningen og takkede for, at hun bliver til valget er overstået. Hun 

takkede også for den gode konference om Erhvervslivet i januar, og noterede, at det var uhyggeligt så lidt 

erhvervslivets repræsentanter og de tilstedeværende journalister vidste om det nordiske. Vi skal stille 

forslag sammen i Norden, og vi skal følge op sammen. Hun opfordrede også til, at foreningen lavede en 

konference med emnet menneskehandel og slaveri. På medieområdet var der også sket store fremskridt 

nordisk, men der kom også med den nye teknologiske udvikling endnu flere muligheder, der skulle følges 

op på. Især DR Ramasjang var en god nordisk mulighed, ligesom nordiske spil med baggrund i vores egen 

kultur. Mht. medlemstallet: hvordan får vi det til at stige. Kan vi ikke spørge de, der melder sig ind, hvad 

der var årsagen, så vi kan forbedre os på de punkter, der bliver efterspurgt. 

 

Karen Ellemann takkede for de mange gode og konstruktive bemærkninger til beretningerne. Hun mente 

det var vigtigt, at Nordisk Råd ikke bare kørte i ring, men blev mere effektiv med henblik på at skabe flere 

resultater. Men direkte valg til Nordisk Råd måtte hun nok fraråde, men måske burde man udpege 

medlemmerne på en anden måde, end tilfældet var i dag. Hun var også enig i, at folketingsvalget var en 

glimrende lejlighed til at spørge kandidaterne om deres nordiske engagement. Hun mente, at det nok 

kunne være, at medlemmerne af Europaparlamentet ikke vedkendte sig deres nordiske baggrund, og at der 

ikke tales med en fællesnordisk stemme, men hun var nu helt overbevist om, at det nordiske samarbejde 

også findes i EU-sammenhænge. Norden i Skolen skal ud til skolerne, og vi må bede om, at det også 

bakkes op lokalt, da vi jo desværre ikke i landsforeningen har ressourcerne til at komme ud til de enkelte 

skoler. Det skal også understeges over for skolerne, at de faktisk har en forpligtelse til at undervise i 

skandinaviske sprog og nordiske forhold. Gæstelærerordningen er også en god ide. Hun var enig i, at der 

er en helt urimelig mangel på medieinteresse for det nordiske. Landsformanden var glad for forslaget om 

DR Ramasjang, som var oplagt. Udveksling af børneprogrammer er vigtig, lige som vi bør opruste 

Nordvisions samarbejdet.  

Hun glædede sig over forsamlingens engagement i det daglige norden-arbejde både lokalt, kredsmæssigt, i 

landsforeningen og fællesnordisk.   

 

Repræsentantskabet vedtog enstemmigt beretningerne. 

 

AD DAGSORDENENS PUNKT 3) LANDSSTYRELSENS FORSLAG TIL STRATEGI 

 

Dirigenten henviste til den udsendte kommenterede dagsorden, hvoraf det fremgik, at der ikke var forslag 

til ændringer. 

 

Repræsentantskabet vedtog Strategien, som findes på http://intra.foreningen-

norden.dk/media/56762/strategi_2012_v.pdf.  

 

AD DAGSORDENENS PUNKT 4) FORSLAG FRA LANDSSTYRELSEN 

 

Dirigenten gjorde opmærksom på, at der ikke var nogen forslag til behandling under dette punkt. 

 

AD DAGSORDENENS PUNKT 5) FORSLAG TIL BEHANDLING JF. § 7, STK. 4. 

 

Dirigenten gjorde opmærksom på, at der ikke var nogen forslag til behandling under dette punkt. 

 

Kulturindslaget efter frokost bød på en velkomst fra Susanne Prip Madsen, formand for 

Foreningen NORDEN/København og underholdning ved et lettisk kor bestående af herboende 

unge fra Letland, som en del af Dansk-Lettisk Forening.  

http://intra.foreningen-norden.dk/media/56762/strategi_2012_v.pdf
http://intra.foreningen-norden.dk/media/56762/strategi_2012_v.pdf
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AD DAGSORDENENS PUNKT 6) VEDTÆGTSÆNDRINGER 

 

Dirigenten gjorde opmærksom på, at der ved tidsfristens udløb ikke var modtages ændringer til 

landsforeningens vedtægter. 

 

AD DAGSORDENENS PUNKT 7) GODKENDELSE AF REGNSKABER 

 

Dirigenten henviste til Foreningen NORDENs regnskab for 2014, der lå som bilag til den kommenterede 

dagsorden sammen med revisionsprotokol og udtalelsen fra foreningens kritiske revisorer. Han henviste 

også til, at landsstyrelsen indstillede regnskabet til vedtagelse. 

 

Generalsekretæren forelagde regnskaberne. 

 

Dirigenten spurgte, om man kunne godkende regnskabet, hvilket repræsentantskabet gjorde. 

 
AD DAGSORDENENS PUNKT 8) FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT 

 

Dirigenten henviste til den udsendte kommenterede dagsorden, hvor det fremgår, at Repræsentantskabet i 

1984 vedtog, at kontingentet for Foreningen NORDEN reguleres hvert andet år på basis af 

Forbrugerprisindekset. Da sidste regulering fandt sted 2014 med virkning for 2015/16, skal 

kontingenterne reguleres på ny i 2016 med virkning for 2017/18. 

 

Grethe Hald bad landsstyrelsen se på mulighederne for at få et særligt kontingent for unge til nedsat pris, 

da vi jo skulle gøre noget mere, for at tiltrække yngre til foreningens arbejde. Det skulle selvfølgelig gøres 

i et samarbejde med Foreningen NORDENs Ungdom. 

 

Dirigenten henviste spørgsmålet til landsstyrelsen. 

  

AD DAGSORDENENS PUNKT 9) GODKENDELSE AF JUSTERET BUDGET FOR DET 

LØBENDE ÅR OG BUDGET FOR DE TO FØLGENDE ÅR 

 

Dirigenten henviste til justeret budget for 2015 og for 2016, samt forslag til budget for 2017. 
Generalsekretæren forelagde forslagene, og gjorde opmærksom på, at vi på grund af den forestående 

flytning af landskontoret, som vi ikke kendte udgiften på, måtte tage et væsentligt forbehold for budgettet 

2015. 

Georg Møller gjorde derfor gældende, at der ville blive udarbejdet et nyt budget til forlæggelse for 

landsstyrelsen, når vi kendte de faktiske omkostninger. 

Budgetterne indstilles til vedtagelse af landsstyrelsen.  

 

Repræsentantskabet vedtog de af landsstyrelsen indstillede budgetter uden ændringer med 

ovenstående tilføjelse. 

 

AD DAGSORDENENS PUNKT 10) VALG AF LANDSFORMAND 

 

Dirigenten henviste til den udsendte kommenterede dagsorden, hvor valgudvalget indstillede genvalg af 

Karen Ellemann til landsformand og der var ikke ved tidsfristens udløb modtaget yderligere forslag til 

nyvalg.  

 

Karen Ellemann blev genvalgt med akklamation. 
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AD DAGSORDENENS PUNKT 11) VALG AF LANDSSTYRELSESMEDLEMMER 

 

Dirigenten henviste til den kommenterede dagsorden og konstaterede, at Repræsentantskabsmødet i 

henhold til den nye vedtægters § 10 stk. 2 vælger indtil 15 Landsstyrelsesmedlemmer.  

 

Repræsentantskabsvalgte medlemmer af den nuværende landsstyrelse er: Liv Holm Andersen, Line 

Barfod, Liselott Blixt, Bente Dahl, Karen Klint, Annette Lind, Susanne Prip Madsen, Mai 

Mercado, Marion Pedersen, Finn Sørensen og Kristen Touborg. 

 

Annette Lind har meddelt, at hun ikke genopstiller, men Socialdemokratiet vil indstille en ny 

repræsentant, nemlig Jacob Lund (MF). Det samme har Marion Pedersen, der nu er valgt af 

Københavns Omegns Kredsen. 

 

Endvidere indstiller Københavns Omegns Kredsen nyvalg af Flemming Thøgersen. 

 

Ovennævnte blev valgt. 

 

AD DAGSORDENENS PUNKT 12) VALG AF TO KRITISKE REVISORER 

 

Dirigenten henviste til den kommenterede dagsorden og indstillingen fra Landsstyrelsen af Dora 

Bentsen, København og Frode Riber, Holstebro til genvalg. 

 

Repræsentantskabet godkendte indstillingen. 

 

AD DAGSORDENENS PUNKT 13) FASTSÆTTELSE AF NÆSTE ÅRS REPRÆSENTANT-

SKABSMØDE 

 

Repræsentantskabet vedtog at afholde næste repræsentantskabsmøde lørdag den 28 maj 2016. 

 

AD DAGSORDENENS PUNKT 14) TEMADRØFTELSE 

 
Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd, det nordiske udenrigspolitiske samarbejde og det 

nordisk-baltiske samarbejde blev diskuteret i en dybt engageret tale af Historieprofessor ved CBS Uffe 

Østergaard. 

Der var debat efter oplægget. 

b.) Eventuelt forslag til udtalelse. 

 

Der var ikke fremkommet forslag til udtalelse. 

 

AD DAGSORDENENS PUNKT 15) EVENTUELT 

 

Georg Møller, der pga. folketingsvalget som næstformand havde overtaget stafetten fra landsformanden, 

takkede dirigenten for veludført hverv og deltagerne for deres konstruktive bidrag. 

  

Mødet afsluttedes herefter af dirigenten, der takkede for god ro og orden, hvorefter var der fællessang. 

 

 

PJL/pjl 09.06.15 
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Bilag 1 

Foreningen NORDEN 

 

Landsformanden Karen Ellemanns 

mundtlige beretning til  

Foreningen NORDENs repræsentantskabsmøde 2015 

 

Kære venner. 

 

2015 er et særligt år for NORDEN. Det er i år, at Danmark har formandskabet for det officielle nordiske 

samarbejde. Og når det regner på præsten, drypper det som bekendt på degnen. 

 

Foreningen NORDEN afleverede sine forslag til den danske regerings formandskabsprogram medio 2014, 

og mange af foreningens anbefalinger findes med i regeringsprogrammet. Det glæder os selvfølgelig. Vi 

har især haft indflydelse på formuleringerne omkring den værdipolitiske dagsorden og vækstdagsordenen. 

Det er to tredjedele af programmet, så det er ikke så ringe. 

 

Faktisk blev det Foreningen NORDEN, der åbnede 2015-året med en vækstkonference med titlen 

Nordiske visioner for fremtidens erhvervssamarbejde. Konferencen blev afholdt på Christiansholm Slot 

den 22. januar, hvor erhvervsmanden Fritz Schur havde tilbudt at stå for værtsskabet. Jeg vil gerne 

benytte denne lejlighed til at takke Fritz Schur for et formidabelt værtskab, som gav den bedst tænkelige 

ramme om konferencen. Erhvervslivets spidser var med til konferencen med oplæg og som deltagere. Den 

nordiske samarbejdsminister Carsten Hansen talte også ved konferencen og lovede en opfølgning i 

formandskabsåret. Det er vi nu i gang med at følge op på. 

 

Jeg tror virkelig, at Foreningen NORDEN med konferencen har sat et nyt arbejdsfelt for sig selv og på 

den nordiske dagsorden. Netop dette samarbejde er en vigtig videreudvikling af de mange gode 

dagsordener, som foreningen har i sit ”katalog”.  

 

Vi har længe vidst, at erhvervslivet – især den danske del – i mange tilfælde vælger nordiske løsninger, 

men alligevel kan vi overraske både os selv og andre, når vi sætter tal få. Det var i hvert fald en 

overraskelse for mange af de erhvervsledere og journalister, der deltog den 22. januar, at Norden samlet 

set er Danmarks vigtigste marked – 36 mia. kr. større end Tyskland, der er det næststørste marked. Det 

overraskede også mange, at de nordiske landes samlede BNP er verdens 11. største. Så de nordiske 

muligheder er ikke blot ti fugle på taget, men så absolut én i hånden.  

 

Og det spiller en stor rolle, når vi ser på fremtidens globale udfordringer. Store tanker og visioner er gode 

nok, men når de samtidig kan underbygges af de faktiske forhold i jernindustrien, så bliver de umulige at 

komme udenom.  

 

Når nordiske virksomheder har foretrukket at samarbejde nordisk, hænger det bl.a. sammen med de 

nogenlunde ensartede størrelser på virksomhederne, som derfor kan indgå et ligeværdigt samarbejde og 

dermed ikke forsvinde i samarbejdet som tilfældet ville have været ved en international fusion; ensartede 

virksomhedsstrukturer byggende på aftaler mellem arbejdsgiveres og arbejdstageres organisationer frem 

for lovgivning; samt et meget ensartet kundekrav over for de produkter og tjenesteydelser virksomhederne 

skal levere. 
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Når vi skal konkurrere med de ”gamle” økonomier, som USA og Tyskland og de ”nye” økonomier, som 

Kina og Indien, er tiden ikke til snæver tænkning, når vi er et lille land. Vi må sammen med ”dem vi 

normalt sammenligner os med”, skabe en stærkere ramme. 

 

I forbindelse med opfølgningen på konferencen har vi påpeget følgende vigtige områder i det nordiske 

erhvervssamarbejde 

   

- udbygningen af den nordiske højhastighedsinfrastruktur såvel på jorden som virtuelt 

- en bedre udnyttelse af det nordiske samarbejde i den globale konkurrence 

- sikringen af en arbejdskraftsmobilitet i forbindelse med et fleksibelt nordisk arbejdsmarked 

- fjernelse af alle erhvervslivets grænsehindringer i Norden 

- et bedre nordisk samarbejde om vedvarende energiløsninger 

- udfordringerne ved en erhvervsmæssig, men samtidig respektfuld, udnyttelse af natur- ressourcerne i 

Arktis. 

 

For at skabe balance er det også vigtigt, at vi ser på den nordiske arbejdsmarkedsmodel. Nok skal vi 

generere større overskud for erhvervslivet med nordiske løsninger, men vi skal samtidig sikre en 

balanceret og retfærdig fordelingspolitik.  

 

Derfor har Foreningen NORDEN også under formandskabsåret lagt op til en gennemgang af den nordiske 

arbejdsmarkedsmodel. 

 

I forbindelse med de nordiske værdier kan der være mange myter. Når vi ser på den fællesnordiske 

forståelse, tager vi normalt udgangspunkt i vores eget lands værdisæt. Vi tror – eller håber – at de andre 

nordiske lande hviler på samme værdisæt. Ofte er der ikke lavet en egentlig analyse af de enkelte værdier, 

med henblik på at påvise ligheder og uligheder. Ofte tager vi blot udgangspunkt i vores egen opfattelse og 

erfaring. Det kan betyde, at der er nogle værdier, vi tror, er fælles. I andre tilfælde kan det betyde, at vi 

ikke har opdaget en fællesværdi, som så kan udnyttes. 

 

I en globaliseret verden, hvor der bliver kamp om værdierne, er det vigtigt at kende disse værdier til bunds 

– og endnu vigtigere bliver det, at se hvilke ”allierede” vi har på de enkelte værdier, når vi i bredere 

sammenhænge – europæisk eller globalt – skal kæmpe for bevarelse af disse værdier. Vi er ret sikre på, at 

de nordiske værdier i høj grad er sammenfaldende, det vi kalder et nordisk værdifællesskab. Der er ikke 

lavet en egentlig gennemgang, som på et objektivt grundlag kan fastslå, hvorvidt fællesskabet er til stede 

eller en illusion.  

 

Foreningen NORDEN sætter derfor fokus på et fællesskabsområde - nemlig den fælles nordiske 

arbejdsmarkedsmodel. Det kan lede til lignende gennemgange af de andre fællesskabsområder, fx 

folkestyremodellen, pluralismen, ytringsfriheden, uddannelserne, velfærd, etiske normer, kultursynet mm. 

Vi har fået grønt lys og penge af Ministeren for nordisk Samarbejde til at gå videre med dette projekt og 

har allieret os med nok Danmarks kendteste arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen fra Aalborg 

Universitet, som har sagt ja til at løse opgaven sammen med Foreningen NORDEN. Han vil sammen med 

kolleger fra de andre nordiske lande lave en videnskabelig analyse af hvad der er fælles nordisk i 

modellen og hvilke trusler og muligheder, den har i en europæisk og global kontekst. Analysen vil komme 

skriftligt og blive offentliggjort ved et symposium på Aalborg Universitet den 3. december. Det bliver 

spændende at se, hvad de kommer frem til – eller som jeg siger det: hvad er fup og hvad er fakta omkring 

den vel besungne nordiske arbejdsmarkedsmodel. 

 

Når jeg bruger en del tid på erhvervssamarbejdet og arbejdsmarkedsmodellen, så er det fordi jeg tror, at 

foreningen med dette har en ny, god mærkesag, som kan give det nordiske samarbejde et spark fremad, og 
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samtidig skærpe nye gruppers interesse for vores forening. Ikke en mærkesag, der skal erstatte de andre 

gode sager, foreningen arbejder med, men en vigtig ny arbejdsmark   

 

Foreningen NORDEN har i det forgangne år også arbejdet ihærdigt med at få vores virksomhed til at 

smitte af på folkeskolen. Med den nye folkeskolereform gives der nu særlige muligheder for inddragelsen 

af det lokale liv i undervisningen – herunder det lokale foreningsliv. 

 

Jeg sad selv med ved forhandlingerne om folkeskolereformen, og for mig var et vigtigt element, at give 

folkeskolen mulighed for at knytte sig tættere på det liv, som ligger rundt om skolen. De gamle dyder med 

uddannelse og dannelse, som I her i salen kender alt til, er jo også aktuelle i dag, som de var for Grundtvig 

for knap 200 år siden. En folkelig dannelse, hvor det vigtigste for Grundtvig var, at folket havde en kritisk 

selvstændig stemme i forhold til magten, hvad enten det nu var en konge eller en folkevalgt regering. Det 

krævede ytringsfrihed, men det krævede også en myndig og oplyst befolkning, som var i stand til at være 

kritisk. Det duede elitens latinskoler ikke til, mente han. 

 

Den værdi med udgangspunkt i Grundtvig er jo i dag en del af de fælles nordiske værdier, som vi fortsat 

skal tage vare på. Derfor er det også naturligt, at Foreningen NORDEN knytter sig til skolerne i et ydmygt 

håb om at være med til at forstærke dannelsen. Men vi skal selvfølgelig gøre det på områder, som er vores 

kernekompetencer. Og her er udgangspunktet de skandinaviske sprog og nordiske forhold, som er 

obligatoriske emner i folkeskolen. Jeg håber, vi alle sammen kan mobiliseres til at gøre en ekstra indsats 

på dette område i de kommende år – både for det nordiske indhold og fordi visionen er så vigtig en del af 

det, vi i foreningslivet arbejder med hver eneste dag. 

 

Hvis I ser den omfattende skriftlige beretning, vil I se, at det ikke har været et stille år for foreningen. Vi 

har fået udviklet vores idepolitiske platform, hvor vi hver dag forsøger at dreje indholdet i en mere 

moderne retning. Vi tager en svingom med budskabets form og vi kommer flere trin på budskabslisten. 

Erhvervsliv, globalisering, fusion, højhastighedsinfrastruktur: der en nok til både form og indhold. Men 

det er også vigtigt, at vi følger med tiden. Ikke bare følge med, men være en del af den tid, vi nu er i. Hvis 

ikke vi skal forgå som nogle af fortidens dinosaurer, som man godt husker, men i sit stille sind glæder sig 

over ikke er der længere, er det vigtigt, at vi fortsætter den nordiske kamp i en nutidig kontekst – nå ja, 

der kom den så igen  

 

Og kampen er jo ikke vundet. Der findes de folkelige idepolitiske foreninger, som kæmper for at 

overleve, fordi deres sag ikke er særlig aktuelt mere. Men det er ikke tilfældet med Foreningen NORDEN 

– og mit bud er, at der faktisk er mere brug for nordisk samarbejde i nutiden og fremtiden, end der har 

været det før. 

 

Hvorfor elsker vi at underkende den nordiske virkelighed, i stedet for at høster frugterne af et samarbejde, 

der er mere rodfæstet end noget samarbejde, vi ellers deltager i? Et samarbejde, der har mere folkelig 

legitimitet end noget andet samarbejde. Et samarbejde, der er præget af et værdifælleskab, vi ikke ser 

magen til nogen andre steder. 

 

Hvorfor anerkender vi ikke, at vi hver for sig er små lande på den globale scene? Vores eneste mulighed 

for at blive hørt er at stå mere sammen. Og der er ingen hindringer – andet end de psykologiske, som vi 

åbenbart stadig bærer rundt på. Det er dem, der er fortidens røst fra graven. Og fremtidens muligheder kan 

risikere, at blive begravet i samme grav, hvis vi ikke snart tager os sammen. Hver for sig kan vi ikke høres 

internationalt, sammen vil vi have alle muligheder for at blive både set og hørt. Vores modeller er jo 

efterspurgte, The Scandinavian Way. Ingen af de, der ser på vores velfærdsmodel, vores demokratimodel, 

vores innovation og miljøprofil kender forskel på os. Ingen uden for Norden kan se forskel på os – men vi 

kan selv! 
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Selvfølgelig er styrken i det nordiske samarbejde de kulturelle og folkelige bånd, der giver samarbejdet 

legitimitet. Det er det kit, der holder samarbejdet sammen. Hvis det lyder gammeldags, så lyder ord som 

folkestyre også gammeldags!  

 

Hvis vi skal realisere potentialet i det nordiske samarbejde, er det vigtigt, at vi har en struktur, der er 

gearet til at tage udfordringerne op. Foreningen NORDEN har længe haft et ønske om at få det nordiske 

samarbejde struktureret, så det i højere grad kommer til at afspejle dagens udfordringer og i højere grad 

bliver i stand til at levere resultater. 

 

Den debat har de nordiske regeringer og parlamentarikere taget hul på, og den vil blive konkluderet i 

2015, så vi får en mere strømlinet og effektiv struktur med det formål at få løst flere opgaver i fællesskab i 

Norden.  

 

Vi har brug for Norden på den globale scene. Det kan ændre et fremtidsscenarie med fem tabere til et 

fremtidsscenarie med en vinder. 

 

Derfor skal vi geares til at tage opgaven med videre, forsøge at vinde nye sympatisører og nye, gerne 

yngre medlemmer. Og vi skal gøre det, fordi vi, der er her, mener, at vi arbejder for en vigtig sag, som 

fortsat er vigtig. 

 

Også landskontoret er i bevægelse. Ja, sådan ret faktisk. Efter 66 år – ja, I hørte rigtigt: 66 år – flytter 

landskontoret fra Malmøgade og ind på Vandkunsten i hjertet af København. Foreningen NORDEN får til 

huse i øverste etage hos Danmarks Lærerforening. Et rigtigt godt valg, når vi nu skal til at arbejde med 

synergiløsninger på det sekretariatsmæssige plan, og et godt valg, fordi vi har et ønske om at opprioritere 

arbejdet med folkeskolen, som jeg var inde på lige før. 

 

Tænk sig, hvis vi igen kan blive en vigtig del at livet blandt børn og unge. Tænk sig, hvis folkeskoleelever 

over hele landet, ja, over hele Norden, igen får det nordiske ind med modermælken. Jeg garanterer for, at 

langt de fleste her i salen - lige som jeg selv - fik vores første nordiske oplevelser i folkeskolen. Inden 

verden udenfor meldte sin ankomst. Og det er jo derfor, vi er her endnu.  

 

Så flytningen kan vise sig at være guld værd. Et sekretariat fungerer heller ikke, som for 66 år siden. Vi er 

online, vores arkiver ligger i skyen, vores intranet fungerer for vores tillidsfolk. Faktisk har 

medarbejderne tilgang til alt fra en hvilken som helst computer fra et hvilket som helst sted i verden. Det 

er globalisering  

 

Og hvis vi kan dele opgaver med Danmarks Lærerforening, så er det bare en ekstra gevinst. Indtil videre 

kan vi bruge deres mødelokaler, og vi kan mod en mindre betaling bruge deres forsendelsesafdeling. Og 

når vi først er landet på Vandkunsten, vil der givet blive udviklet flere synergier. Vi glæder os! 

Men der skal også lyde en tak til personalet på landskontoret, som i de seneste måneder har måttet arbejde 

i et veritabelt byggerod med støv og larm og hvad der nu følger med landskontorets istandsættelse inden 

overdragelsen. Selve flyttevognen er bestilt den 11. juni. 

 

I forbindelse med flytningen forsøger vi også at strømline sekretariatet. Vi flytter nogle af opgaverne ud af 

huset – outsourcing, som det hedder på skandinavisk. Det giver større fleksibilitet. Men I vil fortsat få 

mulighed for den service, I har været vant til, og forhåbentlig vil servicen fortsætte med at blive bedre og 

mere smidig i fremtiden. 

 

Også foreningens informationsprofil har fået et løft. Ikke så meget, som vi kunne ønske, men desværre er 

der jo ganske betydelige økonomiske begrænsninger for at nå et optimalt niveau. Bare roligt, vi ved godt, 

hvad vi vil have, men vi bliver desværre nødt til at nøjes med det, vi kan få. Men det har nu ikke 
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forhindret os i ved årsskiftet, at udvikle en online marketing via vores hjemmeside og via de sociale 

medier: facebook og twitter. Og det er vigtigt, for det første fordi vi dermed når frem til en ny målgruppe, 

for det andet fordi det viser, at vi er fremme i skoene. Og så er der en tredje fordel: vi får faktisk nye 

medlemmer den vej! 

 

Og så skal jeg fri jer for en alt for lang historie om udviklingen inden for vores nordiske 

samarbejdsforbund – Foreningerne Nordens Forbund. Men det korte af det lange er, at vi nu har fået det, 

som vi har ønsket det. Ja, noget mangler at blive implementeret, men der er enighed om retningen. 1. 

august tiltræder den nye sekretariatsleder for FNF, og så er retningen: færre projekter, flere folkelige 

aktiviteter, der knytter an til de nationale, i Danmark vores, foreningers liv. Det glæder vi os også meget 

til. 

 

Der er lagt nogle spor, og hvis vi udvikler dem i de kommende år, så vil foreningens muligheder blive 

større og bedre.   

 

  

 

 


