
FORENINGEN NORDEN 
 

REFERAT 
AF FORENINGEN NORDENS ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 

 
 

lørdag  den  14.  september  2002  kl.  10.00   
i Lyngby Kulturhus, Kuhlau-Salen, Klampenborgvej 215 B, 2800 Lyngby 

 
 
Borgmester Rolf Aagaard-Svendsen, Lyngby-Taarbæk kommune og formanden for Foreningen 
NORDENs Lyngby-Taarbæk-afdeling, Hanne Ekstrand bød repræsentantskabets medlemmer 
velkommen til Lyngby-Taarbæk Kommune. 
 
Landsformanden, Knud Enggaard takkede kommunen for velvillig indstilling til Foreningen 
NORDEN.  
 
Derefter blev der sunget fællessang: ”Hvor smiler fager den danske kyst” under ledelse af 
Sangbogsudvalget. 
 
Efter fællessang gik man over til overrækkelsen af Foreningen NORDENs Hæderspris, som i år 
blev givet til COOP Norden AB.   
 
Knud Enggaard begrundede, hvorfor hædersprisen gik til COOP Norden AB, og hædersprisen 
blev modtaget af  bestyrelsesformand, fhv. kulturminister Ebbe Lundgaard, der kvitterede for 
modtagelsen. 
 
AD DAGSORDENENS PUNKT 1)  VALG AF DIRIGENT: 
 
Knud Enggaard bød velkommen til repræsentantskabsmødet samt  gæsterne fra FNF, 
Foreningen NORDEN i Finland og Norge.  
 
Knud Enggaard foreslog fhv. borgmester Evan Jensen til dirigent. Evan Jensen blev valgt 
 
Evan Jensen takkede for valget og konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt og 
beslutningsdygtigt.   
 
Herefter  foreslog dirigenten følgende stemmetællere: Leif Glavind, Ebeltoft, Cai Koch Jensen, 
Gentofte, Grete Østergaard Hansen, Langeskov, Jytte Løvaa, Viborg. 
 
Stemmetællerne blev valgt. 

 
 
AD DAGSORDENENS PUNKT 2)   
LANDSFORMANDENS BERETNING OM VIRKSOMHEDEN: 
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Dirigenten henviste til den skriftlige beretning, der var udsendt til deltagerne på forhånd. 
(Beretningen kan rekvireres fra landskontoret). 
 
Herefter gav dirigenten ordet til landsformanden, Knud Enggaard, der aflagde den mundtlige 
beretning. (jf. bilag) 
 
AD DAGSORDENENS PUNKT 2) LANDSFORENINGENS BERETNING(FORTS.:) 
 
Efter beretningen var der debat. 
 
Poul Erik Frederiksen, Birkerød 
Takkede for beretningen. Noterede med tilfredshed medlemsfremgangen. Den er ikke kommet af 
sig selv. Der er blevet arbejdet for bedre synlighed. Vi skal fortsat arbejde med synliggørelse af 
foreningen, det kan nu gøres med det gode resultat i ryggen. 
 
Preben Sørensen, Samarbejdsforum for Danske Lytter- og Seerorganisationer.(SLS) 
Overbragte hilsen fra det nye medlem (SLS) som så frem til samrbejdet med Foreningen 
NORDEN. 
Dette samarbejde er vigtigt specielt vedr. nordiske TV-spørgsmål – bl.a. den manglende nordiske 
Public Service Kanal. Takkede for såvel mundtlig som skriftlig beretning. Glædede sig over 
synliggørelsen i medierne og nævnte konkret ”flagningen ved grænsen”. 
 
Susanne Prip Madsen, forretningsudvalget. 
Nævnte at Nordisk Råd fejrer 50 års jubilæum i år. Kommenterede de unges (manglende) 
nordiske sprogforståelse og slog fast at der er behov for oversættelser  i forbindelse med 
modtagelse af nordiske TV-programmer. Det skal overfor de unge slås fast at Norden er et 
eksotisk område. 
 
Dora Bentsen, København 
Takkede landsformanden for indsatsen for det nordiske samarbejde. Var enig i at der sker en 
spændende udvikling omkring Østersøen. Opfordrede til at Foreningen NORDEN aktivt støtter 
det samarbejde der bl.a. sker gennem NGO-Forum vedr. Østersøsamarbejdet. 
 
Marie Østergaard Knudsen, landsstyrelsen. 
Takkede for beretningerne. Mente at det var trist at Foreningen NORDEN er så fokuseret på den 
manglende pressedækning. Efterlyste åbenhed overfor at man lokalt organiserede sig i større 
enheder (lokalafdelinger), da dette giver bedre aktivitetsmuligheder. 
 
Alex Heick, København. 
Takkede for beretningen, som han var meget enig i. Udtrykte bekymring for 
alderssammensætningen i foreningen. Efterlyste at Foreningen NORDEN tænker ungt. 
F.eks gennem arrangementer med rock- eller jazzkoncerter. 
 
Finn Nielsen, Hjørring. 
Bemærkede specielt til organisationsudvalget at det er skuffende når møder (internt kursus) 
aflyses på grund af manglende tilslutning. Det er synd for dem, der gerne vil deltage og det kan 
medføre at man lokalt mister noget af gejsten. 
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Anita Husfeldt, Gentofte. 
Beklagede at der blandt unge er så lidt kendskab til den nordiske geografi. Bemærkede at det ville 
være bedre hvis aviserne skrev mere om foreningen og hvad den står for. 
 
Ove Børup, Lyngby-Taarbæk. 
Undrede sig over, at lokalafdelingen ikke var blevet orienteret om og inddraget i planlægningen 
af repræsentantskabsmødet. Datoer for arrangementer kommer for sent. Det betyder dårlig 
planlægning. Lokalafdelingerne skal informere offentligheden om sine arrangementer og de skal 
være åbne for alle interesserede. 
 
Karen Marie Kristensen, FNU. 
Ungdommeligheden fejler ikke noget i Foreningen NORDEN! Vi mangler dog medlemmer i 
aldersgruppen 30-40 år. FNU har udpeget en ”mediespotter”, som skal reagere hurtigt når der 
opstår debat om relevante nordiske emner i pressen. Anbefalede at foreningen overvejede at gøre 
det samme. 
 
Bent Thuesen, skolenetværket. 
Det er korrekt, at der mangler egnede undervisningsmaterialer til undervisning i norsk og svensk. 
Men dette skyldes hovedsageligt at der mangler efterspørgsel fra lærernes side. Lærene skal 
opfordres til at gå ud og spørge efter det, så opdager forlagene at der en efterspørgsel på området! 
Dette er vilkårene når vi har en markedsbstemt bogproduktion. 
 
Jens Rahbek Pedersen, Ribe Amt. 
Takkede for at pressen ikke var tilstede! For det betyder fred og ro i foreningen. Det er gennem 
lokalafdelingerne og ugeaviserne at vi skal være synlige. Takkede landskontoret for en god 
indsats. 
 
Henrik Hagemann, landsstyrelsen. 
Fremhævede samarbejdet vedrørende flagningen ved grænsen. Dette gode samarbjede mellem de 
berørte lokalafdelinger, landskontoret og de politiske kontakter havde bevirket at ”flagproblemet” 
blev løst på bedste vis. 
Til lokalafdelingerne: ”Brug Jeres lokale politikere. De kommer gerne ud til lokale 
arrangementer.” 
Danamrk er det eneste nordiske land, der ikke har en lovgivning vedrørende det sprogpolitiske. 
Det forlyder at et dansk forslag er på vej. Et af landsstyrelsen nedsat udvalg følger udviklingen. 
Grundlaget er udtalelsen fra sidste års repræsentantskabsmøde. 
 
Hans Chr. Wiwe, Herning. 
Noterede med glæde medlemsfremgangen. Eftrlyste dog bedre hvervematerialer. I den 
forbindelse blev der efterlyst materialer bannere m.m. som kan anvendes når vi mødes i 
forskellige sammenhænge. 
 
Marie Østergaard Knudsen, landsstyrelsen. 
Ville blot præcisere i forhold til sit tidligere indlæg, at vi naturligvis skal arbejde aktivt i forhold 
til pressen, men vi skal ikke  stå ”på den anden ende” for medierne. 
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Peter Jon Larsen. 
Takkede for de positive bemærkninger om landskontoret og redegjorde for den gode 
personalesituatione, der er i øjeblikkket. Nævnte at lokalafdelingerne vi logon-password har 
mulighed for at få adgang til informationer ud over de alment tilgængelige på hjemmesiden. 
Vi endnu mere krypterede passwords vil lokalafdelingerne i fremtiden få adgang til 
medlemsdatabasen m.m via nettet. 
 
Knud Enggaard, landsformand. 
Afsluttede debatten om beretningen ved at takke for mange gode indlæg, som han i høj grad var 
enig i. Bemærkede at ”flagningen ved grænsen” ikke var med i beretningen, da den ikke angik 
beretningsperioden.  
 
Dirigenten bad derefter forsamlingen om at godkende de 2 beretninger, hvilket forsamlinge 
gjorde. 
 
AD DAGSORDENENS PUNKT 3)  
LANDSSTYRELSENS FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN: 
 
Dirigenten henviste til den udsendte kommenterede dagsorden, og gjorde opmærksom på, at 
Landsstyrelsen indstillede, at repræsentantskabet  vedtager handlingsplanen.   
 
Handlingsplanen forelagdes af formanden for Foreningen NORDENs Organisationsudvalg, Arne 
Nielsen. 
 
AD DAGSORDENENS PUNKT 4)  FORSLAG FRA LANDSSTYRELSEN: 
 
Dirigenten gjorde opmærksom på, at ingen forslag er modtaget. 
 
AD DAGSORDENENS PUNKT 5)   
FORSLAG FRA MEDLEMMER INDSENDT SENEST 1. JUNI: 
 
Dirigenten oplyste, at der ikke er nogen forslag. 
 
AD DAGSORDENENS PUNKT 6) GODKENDELSE AF REGNSKAB: 
 
Peter Jon Larsen forelagde regnskabet. 
 
Derefter var der debat. 
 
Efter debatten spurgte dirigenten, om man kunne godkende af regnskabet, hvilket 
repræsentantskabet gjorde. 
 
AD DAGSORDENENS PUNKT 7)  
FASTSÆTTELSE AF KONTINGENTER OG KONTINGENTFORDELING: 
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Dirigenten henviste til den udsendte kommenterede dagsorden, og oplyste, at kontingentet 
reguleres hvert andet år på basis af Forbrugerprisindekset.  Da sidste regulering fandt sted i 2000, 
skulle regulering  finde sted på repræsentantskabsmødet i år. 
 
Dirigenten gjorde endvidere opmærksom på, at Landsstyrelsen indstillede uændret 
kontingentfordeling (50-50), og oplyste samtidig, at vedtagelsen fra sidste år om 
amtskredsenes medlemstilskud også i år 2003 vil være 7 kr. pr. medlemskab. 
 
Repræsentantskabet vedtog kontingentsatserne for 2003 til år 2004 skulle være følgende: 
 
Kontingentformer Kontingent for 

indeværende 
periode 

Kontingent 
fra 1.1.2003 

Personligt medlemskab: 
 

155 kr. pr år 165 kr. pr år 

Husstandsmedlemskab: 
Medlemskab dækker en familie inkl. børn, indtil disse når 
det fyldte 18. år. Der fremsendes kun ét sæt materiale til 
adressen 

210 kr. pr år 220 kr. pr år 

Pensionistmedlemskab: 
Medlemskab dækker en pensionist fra det fyldte 67. år 
samt førtidspensionister 

90 kr. pr år 95 kr. pr år 

Pensionistpar-medlemskab: 
Medlemskabet dækker gifte/samboende pensionister, fra 
den yngste når det 67. år , samt førtidspensionistpar. Der 
fremsendes kun 1 sæt materiale til adressen 

110 kr. pr år 115 kr. pr år 

Støttemedlemmer: 
Lokale foreninger, institutioner og virksomheder aftaler 
kontingent med lokalafdelingen. Landsorganisationer og 
landsdækkende virksomheder aftaler kontingent med 
landsforeningen. 

  

Skolemedlemmer: 
Disse modtager medlemsgoder, såsom tilbud om lån eller 
køb af undervisningsmateriale, om brevveksling mellem 
klasser og evt. støtte til udvekslingsrejser for elever og 
lærere 

405 kr. pr år 425 kr. pr år 

Biblioteksmedlemmer: 
Disse modtager ekstra medlemsgoder i form af 
informationsmateriale og tilbud om nordiske 
arrangementer 

330 kr. pr år 350 kr. pr år 

   
 
AD DAGSORDENENS PUNKT 8) FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER: 
 
Dirigenten henviste til den udsendte kommenterede dagsorden, og vedtægtsændringerne 
forelagdes af formanden for Foreningen NORDENs Organisationsudvalg, Arne Nielsen. 
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Herefter var der debat, og 
 
dirigenten konkluderer. 
 
AD DAGSORDENENS PUNKT 9)  
GODKENDELSE AF JUSTERET BUDGET FOR DET LØBENDE ÅR  
OG BUDGET FOR DE TO FØLGENDE ÅR: 
 
Peter Jon Larsen forelagde revideret budget for 2002, 2003 og nyt budget for år 2004. 
 
Herefter var der debat.   
Repræsentantskabet vedtog budgetterne. 
 
AD DAGSORDENENS PUNKT 10)  
VALG FOR DET FØLGENDE ÅR AF STEMMEBERETTIGEDE BLANDT DE 
SAMARBEJDENDEMEDLEMMER: 
 
Dirigenten henviste til den udsendte kommenterede dagsorden, og gjorde opmærksom på, at der 
efter bilagsmaterialets udsendelse var følgende ændringer:  Under genvalg:  Repræsentanten for 
Dansk Ungdoms Fællesråd er: Ole Hammer, og repræsentanten for Folkehøjskolernes Forening i 
DK (FFD) er Ole Brunsbjerg.  Under nyvalg er repræsentanten for FOF Folkeligt Oplysnings 
Forbund Jørn Schjøtler. 
Derefter spurgte dirigenten, om repræsentantskabet kunne godkende genvalg og nyvalg, hvilket 
repræsentantskabet gjorde medfølgende resultat: 
  
GENVALG: 
AOF Arbejdernes Oplysnings Forbund Leif Max Hansen  
Dansk Forfatterforening  Birgit Knudsen 
Dansk Jernbaneforbund Arly Nielsen 
Dansk Kvindesamfund  Lis Bisgaard 
Dansk Lejrskoleforening   Bent Thillerup Rasmussen 
Dansk Metalarbejderforbund  Jens Holmsgaard 
Dansk Ungdoms Fællesråd Ole Hammer 
DKIN Den danske komité for internationalt, herunder 
Nordisk, husholdningsfagligt samarbejde Sonia Nørby 
DSH De Samvirkende Hjemstavnsforeninger Lars Chr. Sunesen  
DUI, LEG og VIRKE Birgit Svendsen 
Det Danske Handelskammer  Flemming Skouboe 
Finansforbundet Inge Withen Nielsen 
Finansrådet - Danske Pengeinstitutters Forening  Lars Barfoed 
Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) Ole Brunsberg 
Folkeuniversitetet i Danmark Vibeke Bille-Hansen  
Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark   Johnny Skovengaard 
Foreningen af mejeriledere og funktionærer  B. Lindy Olesen 
Foreningen for Folkehøjskoler  Aage Augustinus 
Frie Grundskolers Fællesråd  K.P. Ahlmann Olesen 
Frit Oplysningsforbund FO  Flemming Thøgersen 
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HORESTA Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets  
Arbejdsgiverforening  Eric Nedergaard 
Håndværksrådet  Lars Jørgen Nielsen 
Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark Ingelise Storm 
Landbrugsraadet Ole Klintgaard Larsen 
Landsforbundet af Voksen- og  
Ungdomsundervisere  Lis Særmark-Thomsen 
Landsorganisationen Danmarks Teaterforeninger Ole Rasmussen 
Landsorganisationen i Danmark LO  Per Klok 
Liberalt Oplysnings Forbund Bente Troest 
Nærings- og Nydelsesmiddel- 
arbejderforbundet (N.N.F.)    Kristian Christensen 
Rådet for Dansk Forsikring og Pension Claus Tønnesen 
Selskabet til fremme af levende kultur i skolen Randi Arnth Jørgensen 
Specialarbejderforbundet SID Verner Klemmesen 
Tobaksindustrien  Peter Th. Madsen 
 
NYVALG: 
Amtsrådsforeningen i Danmark    Anders Stenild  
Danmarks Biblioteksforening Maria Jakobsen 
Danmarks Lærerforening Søren Eriksen 
Den Danske Præsteforening Jens Barfod 
DGI Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Aase Bjerrum 
DKF Det Kooperative Fællesforbund Ole Larsen 
FOF Folkeligt Oplysnings Forbund Jørn Schjøtler 
Kommunernes Landsforening Axel Bredsdorff 
Samarbejdsforum for Danske Lytter- og Seerorga- 
nisationer      Preben Sørensen  
 
 
AD DAGSORDENENS PUNKT 11)  
VALG AF LANDSFORMAND FOR DET FØLGENDE ÅR: 
 
Dirigenten henviste til den udsendte kommenterede dagsorden, hvor der ikke ved tidsfristens 
udløb var modtaget yderligere forslag og Landsstyrelsens opfordring om genvalg af Knud 
Enggaard. 
 
Evt. debat og indstillingen konkluderes. 
 
Knud Enggaard takkede for genvalget. 
 
AD DAGSORDENENS PUNKT 12)  
VALG AF LANDSSTYRELSESMEDLEMMER FOR DE TO FØLGENDE ÅR: 
 
Dirigenten gav ordet til generalsekretæren, som henviste til de i den kommenterede dagsorden 
oplyste indstillinger til nyvalg og genvalg. 
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Valgprocedure blev igangsat, og følende blev valgt: 
 
  Else Theil Sørensen 
  Astrid Mortensen 
  Leif Mikkelsen 
  Kristen Touborg 

Alex Heick 
Per Kaalund 
Ole Stavad 
Christian Steffensen (for 1 år) 

 
 
AD DAGSORDENENS PUNKT 13) VALG AF TO KRITISKE REVISORER, HVORAF  
                                                               ÉN SKAL VÆRE LOKALAFDELINGSREPRÆ- 
                                                               SENTANT: 
 
Dirigenten havde forstået, at Landsstyrelsen indstillede genvalg af Mette Kofoed Bjørnsen og 
nyvalg af Tage Wiuff til kritiske revisorer.   
  
Repræsentantskabet godkendte dette. 
 
AD DAGSORDENENS PUNKT 14) FASTSÆTTELSE AF NÆSTE ÅRS MØDESTED 
                                                               OG TID: 
 
Dirigenten henviste til den udsendte kommenterede dagsorden, hvor Landsstyrelsen indstillede, 
at næste repræsentantskabsmøde afholdes lørdag den 13. september 2003 i Herning. 
 
Dirigenten spurgte, om dette kunne accepteres. Repræsentantskabet godkendte dette. 
 
AD DAGSORDENENS PUNKT 15) EVENTUELT: 
 
Dirigenten spurgte forsamlingen, om der er nogen, der ønskede ordet under dette punkt. 
 
Lars Chr. Sunesen overbragte sin hilsen fra De Samvirkende Hjemstavnsforeninger. (det 
kunne jeg vel lige så godt tilføje, for gør han ikke det hvert år? ☺ 
 
Efter dette giver dirigenten ordet til Knud Enggaard. 
 
Herefter var der fællessang:  ”Har du visor min vän” under ledelse af Sangbogsudvalget. 
 
Mødet afsluttedes herefter af dirigenten, der takker for god ro og orden - hvis en sådan har 
hersket under mødet!    
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