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FORENINGEN NORDEN  

 

 
REFERAT AF 

FORENINGEN NORDENS 

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 
 

LØRDAG DEN 13. SEPTEMBER 2003 KL. 10.00 

I HERNING 
 

 

Efter fællessangen ”Jylland mellem tvende have” bød Foreningen NORDENs landsformand Knud 

Enggaard velkommen til repræsentantskabsmødet. Ib Johanson, næstformand i Herning 

kommunes Økonomi- og erhvervsudvalg, bød på byens vegne velkommen, forstander John 

Ertmann fra Agroskolen, Hammerum bød velkommen til skolen og Hans Chr. Wiwe bød, som 

formand for Foreningen NORDENs lokalafdeling i Herning, velkommen. 

 

Derefter gik man over til dagsordenen. 

 
Ad dagsordenens punkt 1)     Valg af dirigent. 

 

Landsformanden Knud Enggaard foreslog kommunaldirektør Ole Jespersen, Herning til dirigent. 

Ole Jespersen blev valgt. 

 

Ole Jespersen takkede for valget og konstaterede, at mødet var indkaldt efter vedtægterne og 

dermed beslutningsdygtigt. 

 

På forslag af dirigenten blev følgende stemmetællere valgt: Karen Havelund Andersen, 

Kerteminde; Vagn Baunsgaard, Lemvig; Lennart Johansson, Allerød og Gun Løvschal, Århus. 

 

Ad dagsordenens punkt 2)     Landsformandens beretning om virksomheden. 

 

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

(Beretningen kan rekvireres fra landskontoret eller læses på Foreningen NORDENs hjemmeside 

www.foreningen-norden.dk) 

 

Herefter gav dirigenten ordet til landsformanden Knud Enggaard, der aflagde sin mundtlige 

beretning (bilag 1). 

 

Efter beretningen var der debat. 

 

Viggo Thirup, tidligere formand for lokalafdelingen i Herning (gæst): Takkede for muligheden for  

at få ordet på repræsentantskabsmødet. Han understregede, at han var enig med formanden i at 

Foreningen NORDEN står over for en meget vigtig opgave, når det gælder de nordiske  sprog – og 

det danske, som igen skal i ”hæderstøjet”. De unge har et stort behov for at forbedre deres 

sprogkundskaber og den daglige brug af sproget. 

 

Susanne Prip Madsen, forretningsudvalget: Takkede for formandens beretning. Hun mindede om, 

at man fra talerstolen på repræsentantskabsmøderne for 10-15  år siden bebudede foreningens 

http://www.foreningen-norden.dk/
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snarlige død. Det er glædeligt, at det ikke er gået sådan! Der er rigtig mange lokalafdelinger, hvor 

det nordiske bare fungerer – det kan godt gøre mig som formand i København helt misundelig. 

Formanden nævnte i beretningen også de to formandsmøder. Det har på disse møder været 

spændende at høre om de mange aktiviteter, der foregår lokalt. Det ser faktisk ikke så bekymrende 

ud! 

 

Poul E. Frederiksen, Birkerød: Takkede formanden for beretningen – og for hans gode indsats som 

landsformand. Lyttede forgæves efter lyspunkter omkring skoleudvekslingsordningerne (Nordplus). 

Kan det virkelig være rigtigt, at man underkender Foreningen NORDENs gode muligheder for at 

administrere disse ordninger? Sker der noget på dette område? Bemærkede endvidere, at der i 

forslag til handlingsplan var lagt op til, at tilskuddet til ”Den Nordiske Sommerlejr” skulle fjernes. 

Han mente, at dette er synd, da der er behov for, at unge får nordiske oplevelser. Han beklagede, at 

regeringen har taget initiativ til at spare på portotilskud til foreningsblade, da dette bl.a. vil ramme 

NORD NU. 

 

Preben Sørensen, Samarbejdsforum for Danske Lytter- og Seerorganisationer: Takkede for en god 

mundtlig og skriftlig beretning. Beklagede, at der ikke var flere af de samarbejdende organisationer, 

der var til stede på mødet. Vi har i lytter- og seerorganisationerne været meget glade for 

samarbejdet. Det er meget vigtigt, at de andre nordiske landes tv-programmer er med i de program-

pakker seerne tilbydes. Det er også vigtigt i forhold til sprogproblematikken. Hold også øje med 

sproget i de elektroniske medier! Nævnte problemerne omkring portotilskuddet til NORD NU.  Det 

vil betyde en merudgift for foreningen på ca. 150.000 kr. Fjernelse af tilskuddet kan dermed true 

udgivelsen af medlemsbladet. Takkede til sidst Knud Enggaard for hans solide indsats som 

landsformand. 

 

Vibeke Bille-Hansen, Folkeuniversitetet: Takkede for formandsberetningen og nævnte at det havde 

været givende at høre om formandens oplevelser med det nordiske samarbejde. Det har været 

glædeligt på formandsmøderne at høre, at lokalafdelingerne er interesserede i at samarbejde med 

Folkeuniversitetet – også glædeligt at nogle afdelinger allerede har et aktivt samarbejde! 

Opfordrede andre samarbejdende medlemmer til at udpege en nordisk kontaktperson. Det er 

beklageligt, at så få samarbejdende medlemmer deltager i repræsentantskabsmødet. Opfordrede de, 

der var mødt frem, til at gå hjem og fortælle om Foreningen NORDENs arbejde og indsats for det 

nordiske. 

 

Hans Chr. Wiwe, Herning: Via venskabsbysamarbejdet var han blevet opmærksom på, at Sverige 

har øget interessen for de baltiske lande på den anden side af Østersøen. Dette har vakt bekymring i 

Vest-norden. Derfor bør vi  styrke vort engagement i venskabsbysamarbejdet med Vest-norden. Når 

det gælder nordboernes rettigheder, da har vi fået tilbud om at engagere os via Hallo Norden. Via en 

lokal pressemeddelelse har vi fået 3 henvendelser. Dette viser, at der et behov for denne opgave. 

Det er beklageligt, at der ikke er repræsentanter fra søsterforeningerne i de øvrige nordiske lande og 

områder. Det er vigtigt, at vi deltager i hinandens møder. Fra dansk side forsøger vi altid at sende 

repræsentanter til møderne i de andre Norden-foreninger. 

 

Bendt Thuesen, Ballerup/Skolenetværket: Vi har længe vidst, at man ville omlægge 

tilskudsordningerne til skoleudvekslingsordningerne. Men det kommer bag på mig, at har valgt helt 

at fjerne administrationen fra Foreningen NORDEN, da vi via forskellige evalueringer har fået at 

vide, at vi har administreret ordningerne godt. Ansvaret for ordningerne er nu lagt hos EU’s 

programkontor i Stockholm. Det er dog en forudsætning, at programkontoret fortsat skal holde tæt 

kontakt til Foreningen NORDEN. Endnu ved vi ikke hvordan ordningen kommer til fungere i 

praksis fra den 1. januar 2004! Vi ser med bekymring på, hvordan det kommer til at gå. Vi har ikke 

haft held til at påvirke undervisningsministeriet, når det gælder de nordiske sprogs placering i 

gymnasiet – det gik bedre da det gjaldt folkeskolen. Når det gælder Østersøsamarbejdet, vil jeg 



 3 

gerne anbefale, at Foreningen NORDEN indgår aktivt i NGO-samarbejdet på dette område, da der 

er spændende perspektiver i dette samarbejde. Formanden nævnte, at det officielle nordiske 

samarbejde kunne fungere bedre på en række områder. Jeg savnede i beretningen en mere direkte 

kritik  på de områder, hvor regeringen ikke lever op til vore forventninger om positivt nordisk 

engagement. Det gælder blandt andet på miljøområdet og i sagen om bank-gebyrer for overførsel af 

penge mellem  de nordiske lande. Afslutningsvis takkede han for formandens indsats for 

foreningen. 

 

Mogens Brock, landsstyrelsen: Tak for en god beretning! Formanden nævnte, at der ikke var så 

mange succeshistorier, men blandt andet den nordiske samhandel er en succeshistorie. Norden er 

vort største marked. I mit arbejde som ”headhunter” ved jeg, at det er vigtigt, at man som 

eksportmedarbejder taler engelsk og i nogle tilfælde tysk. Mange mener, at eksportmedarbejdere, 

der skal arbejde i Norden kan klare sig med engelsk – de behøver eksempelvis ikke at kunne tale 

eller forstå svensk for at kunne arbejde med det svenske marked. Dette er forkert! Derfor er det 

nødvendigt, at Foreningen NORDEN slår fast, at hvis vi skal fastholde det nordiske marked, så er 

det vigtigt, at vi bliver bedre til de nordiske sprog. 

 

Axel Schade, Brønderslev/Nordjyllands amt: Takkede formanden for en god beretning. Nævnte, at 

det kunne være vanskeligt for de små lokalafdelinger at overkomme (både tidsmæssigt og 

økonomisk) at deltage i møder – som f.eks. formandsmøderne – når de kræver rejser over længere 

afstande. 

 

Torben Dinesen, Præstø: Takkede for en god beretning og var glad for, at der var lagt stor vægt på 

sproget og sprogforståelsen. Mente at medlemsudviklingen burde lede til, at der igen nedsættes et 

egentligt hverveudvalg. Forældre til børn, der deltager i udvekslingerne, bør opfordres til at blive 

medlemmer af foreningen. 

 

Kristen Touborg,  Landsstyrelsen: Takkede Knud Enggaard for hans store indsats for det nordiske 

samarbejde. Han havde også oplevet Knud Enggaards indsats i forbindelse med Nordisk Råds 

arbejde. Udtrykte forundring over Nordisk Ministerråds adfærd i forbindelse med administrationen 

af Nordplus-mini. Det bliver vanskeligt for den nye svenske administrator (EU’s programkontor i 

Stockholm) at administrere ordningen på samme måde som Foreningen NORDEN, der har et 

værdifuldt netværk at trække på. Hvorfor skal det der går godt ødelægges blot for at Ministerrådet 

kan ride nogle kæpheste omkring privatisering? 

 

Henrik Hagemann, Landsstyrelsen: Dette nordiske samarbejdes succes er samtidig den største 

trussel! Det, der går godt, har ikke pressens og offentlighedens bevågenhed. Den danske regering 

fik bred nordisk støtte i forbindelse med den vanskelige situation i forhold til den russiske regering 

(i forbindelse med Sakajev sagen (red.)). Den støtte var meget værdifuld, og det skal bemærkes, at 

der ikke var tilsvarende opbakning fra EU i denne sag. Understregede, at det er vigtigt, at den 

politiske debat fortsat har styrke i Foreningen NORDEN. I forhold til Østersøsamarbejdet blev det 

nævnt, at Østersøkonferencerne er vigtige og faktisk resulterer i konkrete resultater f.eks. regler for 

sejlads med enkeltskrogede tankskibe. Det er lykkedes at skabe et brugbart forum i den nordisk-

baltiske region. 

 

Knud Enggaard, Landsformand: Takkede for de mange venlige bemærkninger. Var enig med 

Viggo Thirup, i at der skal holdes en høj standard i sproget. I forbindelse med indlæggene om 

Nordplus-Mini bemærkede han, at udliciteringen i og for sig er OK, men ikke hvis man finder en 

løsning, der bliver dårligere, fordi den nye administrator mangler det netværk Foreningen 

NORDEN har! 
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Når det gælder portostøtten, som Preben Sørensen var inde på, så er det vigtigt, at vi finder andre 

folkeoplysende organisationer at stå sammen med i arbejdet med at bevare støtten.  

 

Nævnte at det er vigtigt, at vi er opmærksomme på 50 års jubilæet der til næste år fejres i 

Sydslesvig. Der sker meget interessant i grænselandet, og Nordisk Informationskontor i Flensborg 

gør en stor indsats for små midler! 

 

Vibeke Bille-Hansen har ret i, at det er vigtigt at engagere de samarbejdende organisationer i 

foreningens arbejde.  

 

Jeg forstår godt Hans Chr. Wiwes bemærkninger om den stigende bekymring i Vest-Norden i 

forbindelse med den øgede interesse for landene på den side af Østersøen. Det er vor forpligtelse at 

fastholde og styrke samarbejdet med Vest-Norden. 

 

I gebyrsagen er det nok værd at gå dybere ind i, hvorfor den danske regering ikke vil gennemføre 

EU-direktivet på området. Den finske regering har gennemført det. 

 

Det er rigtigt, som Mogens Brock sagde det, at det at kunne tale og forstå de nordiske sprog er 

meget vigtigt. Man kommer ganske enkelt længere, hvis man forstår og taler svensk i Sverige. Det 

ved jeg af erfaring!    

 

Axel Schade har ret i bemærkningerne om de lange rejseafstande i forbindelse med forskellige 

møder. Det kan være, at der skal arrangeres f.eks. 4 formandsmøder i stedet for 2. Det giver bedre 

muligheder for at deltage.  

 

Takkede Kristen Touborg for indlægget om Nordplus-mini og opfordrede ham til at forfølge sagen 

med ildhu. 

 

Beretningen blev vedtaget med akklamation. 

 

Ad dagsordenens punkt 3)     Landsstyrelsens forslag til Handlingsplan. 

 

Dirigenten henviste til det udsendte ”Forslag til Handlingsplan for 2003-2004”. Handlingsplan-

forslaget havde været behandlet i Organisationsudvalg og Landsstyrelse, og havde været til høring i 

bl.a. foreningens nævn og udvalg.  

 

Landsstyrelsen havde indstillet forslaget til vedtagelse. 

 

Formanden for Foreningen NORDENs organisationsudvalg, Arne Nielsen, forelagde forslaget. 

 

Efter en kort debat blev Handlingsplanen vedtaget med mindre ændringer og justeringer (bilag 2). 

 

Ad dagsordenens punkt 4)     Forslag fra Landsstyrelsen. 

 

Dirigenten gjorde opmærksom på, at der ikke var modtaget forslag. 

 

Ad dagsordenens punkt 5)     Forslag fra medlemmer indsendt senest 1. juni 

 

Dirigenten henviste til den kommenterede dagsorden, hvoraf det fremgik, at der inden tidsfristens 

udløb var modtaget to forslag, nemlig et forslag fra Ribe Amt: ”Foreningens årlige 

repræsentantskabsmøde i september placeres fast et  centralt sted i landet. Enten Odense eller 

Trekantsområdet.”  
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og 

 

Sproget er nøglen til verden 

 

Sprogpolitisk udtalelse fra Foreningen Norden, Københavns amt 

 

Jantelovens første bud Du skal ikke tro at du er noget har vist sig også at have gyldighed for det 

danske sprog; det skal heller ikke tro det er noget. Det er nemlig blevet en udbredt forestilling i den 

danske befolkning at dansk i grunden ikke er ligeværdigt med andre sprog og især ikke i forhold til 

verdenssproget engelsk. Mange nærer der opfattelse at netop engelsk skulle være ”langt rigere end 

dansk”.  

Dette medfører så at sige af sig selv at man foretrækker at anvende det formodet rigeste af de to 

sprog.  

En anden udbredt vildfarelse er den at sproget ikke kan gøres til genstand for hverken lov- eller 

rådgivning; det lever sit eget liv ganske uden hensyn til hvad sagkyndige måtte mene eller anbefale. 

Der er imidlertid tale om en forestilling der modsiges af virkeligheden, både af den danske og den 

nordiske, men i øvrigt af sprogenes udvikling i store dele af verden. 

Sprogpolitiske indgreb er nyttige, særligt når de er nødvendige, og i den nuværende situation er det 

nødvendigt med en styrkelse af bevidstheden om modersmålets anvendelighed, skønhed og 

udtryksfylde på alle livets områder. Foreningen Norden har fra første færd støttet beherskelsen af 

dansk sprog som den vigtigste adgangsvej til livsforståelsen, men tillige peget på nytten og 

nødvendigheden af en intimt kendskab til de øvrige nordiske sprog som et middel til at udvide og 

smidiggøre anvendelsen af modersmålet; udgangspunktet har nemlig været det nordiske 

sprogfællesskab. 

Derimod har foreningen i sin skole- og kulturpolitik aldrig modsat sig indlæringen af 

fremmedsprog; tvært imod har man stedse bygget på den grundsætning at kendskab til 

hovedsprogene er en væsentlig forudsætning for at indgå i en frodig vekselvirkning med den øvrige 

verden. Alle sagkyndige er imidlertid på det rene med at en praktisk anvendelig beherskelse af et 

eller flere fremmedsprog bygger på en så fuldkommen beherskelse af modersmålet som muligt. 

Foreningen Norden hilser derfor initiativer til opnåelse af disse mål velkomne, ligesom foreningen 

udtaler sin helhjertede støtte til den politik dens repræsentant i Dansk Sprognævn er talsmand for. 

 

Dirigenten tog første forslag under behandling og bad en repræsentant for forslagsstillerne om at 

forelægge forslaget. Jens Rahbek Pedersen, Ribe Amt, forlagde forslaget. Efter en debat blev der 

krævet skriftlig afstemning. Forslaget blev ikke vedtaget. 

 

Derefter tog dirigenten andet forslag under behandling. Hanne Ekstrand, Københavns Amt, trak 

forslaget til fordel for et forslag, som Foreningen NORDENs sproggruppe havde udarbejdet, og 

som lå omdelt til deltagerne i repræsentantskabsmødet. 

 

Sproggruppens forslag blev fremlagt af Henrik Hagemann, og det havde følgende ordlyd:       

 

Sproget – et demokratisk problem 

 

I forbindelse med den standende debat om en dansk sprogpolitik konstaterer Foreningen Norden 

følgende: 

Det er sproget der får Danmark til at fungere som et samfund og Norden som et kulturelt 

fællesskab. Derfor udgør det et grundlæggende demokratisk problem; uden et fælles sprog har vi 

ingen offentlig debat – og dermed intet levende folkestyre. Det overordnede mål med en 

sprogpolitik er derfor at sikre borgernes frie adgang til både information og udveksling af 

synspunkter.  



 6 

Engelsk er ved at vinde indflydelse i visse sektorer af samfundslivet. Som internationalt 

hjælpesprog  er det nyttigt i nogle henseender, nødvendigt i andre. Men kommer det til at lukke 

grupper af borgere ude fra dele af det offentlige liv, udgør dette i sig selv et demokratisk problem, et 

problem der kræver løsninger inden for rammerne af en sprogpolitik. 

Det anføres undertiden at det ikke nytter at gribe ind i udviklingen af sproget; dette modbevises 

imidlertid af de historiske erfaringer: fagligt velbegrundede og politisk hensigtsmæssige indgreb har 

gang på gang vist deres gennemslagskraft. 

Foreningen Norden vil derfor ud fra hele sit demokratiske sigte arbejde for at sikre at borgerne 

styrer deres eget sprog. Midlerne hertil er 

 en bevidstgørelse om sproglige spørgsmål, 

 en målrettet offentlig sprogpolitik og 

 en styrket anvendelse af dansk på alle områder i samfundet. 

 

En politik med disse hovedtræk indebærer efter foreningens grundsyn en øget erkendelse af det 

nordiske sprogfællesskab og en mere aktiv samordning mellem de nordiske sprog.  

 

På dette grundlag vil foreningen på nordisk plan 

 følge med i og stimulere den offentlige og faglige debat om det nordiske sprogfællesskab og 

dettes placering i en national sprogpolitik, 

 styrke kendskabet til og respekten for dansk som en del af det nordiske sprogfællesskab i de 

øvrige nordiske lande, herunder 

 støtte undervisningen i dansk på Færøerne, Island og Grønland. 

 

På lokalt plan agter foreningen endvidere  

 at bidrage til øget bevidstgørelse om sprogproblemer ved debat og undervisning, 

 at samarbejde med oplysningsforbund og andre interesserede om information på det 

sproglige område, herunder om det nordiske sprogfællesskab samt i forreste række om 

dansk, norsk og svensk ved foredrag, kurser og debatter, og 

 gennem sit skolenetværk at inspirere til målrettede indsatser for at praktisere 

sprogfællesskabet. 

 

På landsplan vil foreningen 

 følge og stimulere den sprogpolitiske debat, 

 bidrage til løsning af sprogpolitiske problemer bl.a. gennem sin repræsentation i Dansk 

Sprognævn. 

 

Efter en drøftelse blev repræsentantskabet enige om at afvente udspillet fra regeringen i sprog-

sagen, og repræsentantskabet pålagde landsstyrelsen at tage en temadrøftelse om sprogpolitikken på 

sit møde primo 2004, og på grundlag af de informationer, man på det tidspunkt havde og 

nærværende forslag fra sproggruppen, komme med en passende reaktion. 

 

Ad dagsordenens punkt 6)     Godkendelse af regnskab  

 

Dirigenten henviste til Foreningen NORDENs regnskab for 2002, som var udsendt sammen med 

udtalelsen fra foreningens kritiske revisor.  

  

Han gjorde endvidere opmærksom på, at landsstyrelsen indstillede regnskabet til vedtagelse. 

 

Herefter forelagde næstformand Arne Nielsen de politiske elementer omkring regnskabet og 

generalsekretær Peter Jon Larsen de tekniske. 

 

Efter en kort spørgerunde blev regnskabet vedtaget. 
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Ad dagsordenens punkt 7)     Fastsættelse af kontingent og kontingentfordeling 

 

Dirigenten gjorde opmærksom på, at repræsentantskabet i 1984 vedtog, at kontingentet for 

Foreningen NORDEN reguleres hvert andet år på basis af Forbrugerprisindexet. Da sidste 

regulering fandt sted i 2002, skulle kontingenterne først reguleres på ny i år 2004. 

 

Vedrørende kontingentfordeling mellem lokalafdelinger og landsforening gjorde dirigenten 

opmærksom på, at landsstyrelsen havde foreslået, at man fastholdt en uændret kontingentfordeling. 

Amtskredsenes medlemstilskud vil derfor i år 2004 fortsat være 7 kr. pr medlemskab. 

 

Repræsentantskabet vedtog indstillingerne.  

 

Ad dagsordenens punkt 8)     Godkendelse af justeret budget for det løbende år og budget for 

de to følgende år       

 

Dirigenten henviste til revideret budget for år 2003 samt revideret budgetforslag for 2004 og nyt 

budget for 2005, som var udsendt i forbindelse med den kommenterede dagsorden. Landsstyrelsen 

havde indstillet budgetforslagene til vedtagelse. 

 

Peter Jon Larsen forelagde budgetterne. 

Repræsentantskabet vedtog derefter budgetterne. 

  

Ad dagsordenens punkt 9)     Valg for det følgende år af stemmeberettigede blandt de 

samarbejdende medlemmer.   
 

Dirigenten gjorde opmærksom på (i henhold til § 7 stk. 3 i foreningens vedtægter), at 

repræsentantskabet blandt de samarbejdende medlemmer vælger et antal medlemmer, som får sæde 

i repræsentantskabet det følgende år. 

 

Nedennævnte samarbejdende medlemmers repræsentanter var af landsstyrelsen indstillet til 

genvalg:  

  
AOF Arbejdernes Oplysnings Forbund Leif Max Hansen 

Amtsrådsforeningen i Danmark Anders Stenild 

Danmarks Biblioteksforening Maria Jakobsen 

Danmarks Lærerforening Søren Eriksen  

Dansk Forfatterforening  Birgit Knudsen 

Dansk Jernbaneforbund Arly Nielsen 

Dansk Kvindesamfund  Lis Bisgaard 

Dansk Lejrskoleforening   Bent Thillerup Rasmussen 

Dansk Metalarbejderforbund  Jens Holmsgaard 

Dansk Ungdoms Fællesråd Dennis Virkelyst 

Den Danske Præsteforening Jens Barfod 

DGI Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Aase Bjerrum 

DKF Det Kooperative Fællesforbund Ole Larsen 

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 

Finansforbundet Inge Withen Nielsen 

Finansrådet - Danske Pengeinstitutters Forening  Lars Barfoed 
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FOF Folkeligt Oplysnings Forbund Jørn Schjøtler  

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 

HORESTA Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets  

Arbejdsgiverforening  Eric Nedergaard 

Håndværksrådet  Lars Jørgen Nielsen 

Kommunernes Landsforening Axel Bredsdorff 

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 Nydelsesmiddelarbejderforbundet (N.N.F.) Kristian Christensen 

Rådet for Dansk Forsikring og Pension Claus Tønnesen 

Samarbejdsforum for Danske Lytter- og Seerorgani- 

sationer  Preben Sørensen 

Selskabet til fremme af levende kultur i skolen Randi Arnth Jørgensen 

Specialarbejderforbundet SID Verner Klemmesen 

Tobaksindustrien  Peter Th. Madsen 

 

Nedennævnte samarbejdende medlemmers repræsentanter var af landsstyrelsen indstillet til 

nyvalg:  

 

HTS interesseorganisation (tidl. Det Danske  

Handelskammer) Jens Zimmer Christensen 

  

Ad dagsordenens punkt 10)     Valg af landsformand for det følgende år 

 

Dirigenten gjorde opmærksom på, at vedtægterne havde fastsat 1. juni som tidsfrist for 

kandidatopstilling. Inden tidsfristens udløb var følgende forslag modtaget: 

 

Frode Sørensen, MF og tidl. Minister 

 

Frode Sørensens opstilling skulle bl.a. ses i lyset af hans nordiske engagement, som han har dyrket 

siden han i 1983 blev medlem af Nordiske Bankfunktionærers Styrelse. Dette udviklede sig til, at 

han i 1989 blev valgt til præsident for de 5 nordiske landes 170.000 bank- og 

sparekassefunktionærer. Dette hverv varetog Frode Sørensen i perioden 1989 – 1992. 

 

Som medlem af Folketinget er Frode Sørensen i dag medlem af den danske delegation til Nordisk 

Råd, og siden 1. januar 2003 har han været i bestyrelsen for Nordisk Kulturfond, udpeget af 

Nordisk Råd. Herudover har Frode Sørensen Socialdemokratiets plads i 5-mandsudvalget vedr. 

Sydslesvig. 

 

Dirigenten kunne konstatere, at der ikke var andre kandidater, og herefter blev Frode Sørensen 

valgt med akklamation. 
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Herefter gik næstformanden Arne Nielsen på talerstolen, hvor han takkede den afgående 

landsformand Knud Enggaard for hans store og gode indsats i Nordens tjeneste i en 

menneskealder og i foreningens tjeneste de seneste mange år, heraf siden år 2000 som 

landsformand. Arne Nielsen overrakte landsforeningens gave til Knud Enggaard, som 

efterfølgende takkede forsamlingen for samarbejdet. 

 

Efter dette bad den nyvalgte landsformand Frode Sørensen om ordet, og han takkede for valget og 

kom med sit bud på foreningens muligheder (bilag 3).   

  

Ad dagsordenens punkt 11)     Valg af  Landsstyrelsesmedlemmer for de to følgende år. 

 

Dirigenten gjorde opmærksom på, at i henhold til § 7, stk. 7, punkt 11) var følgende 

landsstyrelsesmedlemmer på valg: 

  

 Henrik Hagemann 

 Dorit Myltoft 

 Susanne Prip Madsen 

 Mogens Brock 

 Marie Østergaard Knudsen 

 Vibeke Bille-Hansen 

 

Af den udsendte kommenterede dagsorden fremgik det, at Astrid Mortensen sidste år blev valgt 

for 2 år og Christian Steffensen valgt for ét år. Astrid Mortensen havde meddelt, at hun pga. 

flytning til Sverige, trak sig fra landsstyrelsen. Christian Steffensen var villig til at stille sig til 

rådighed for en ny periode. Der var ikke ved fristens udløb 1. juni anmeldt nye kandidater til 

landsstyrelsen. 

 

Herefter blev de seks nævnte og Christian Steffensen valgt for en 2-årig periode til landsstyrelsen. 

 

Ad dagsordenens punkt 12)     Valg af to kritiske revisorer, hvoraf en skal være lokal- 

afdelingsrepræsentant. 

 

Dirigenten henviste til den kommenterede dagsorden, hvoraf det fremgik, at landsstyrelsen 

genindstillede Mette Kofoed Bjørnsen og Tage Wiuff, Hillerød til kritiske revisorer. 

 

Repræsentantskabet fulgte indstillingen og genvalgte de to. 

 

Ad dagsordenen punkt 13)     Fastsættelse af næste års mødested og tid. 

 

Dirigenten henviste igen til den kommenterede dagsorden, hvor det fremgik, at landsstyrelsen 

indstillede, at næste års repræsentantskabsmøde afholdes lørdag den 18. september 2004 i 

København. 

 

Repræsentantskabet fulgte landsstyrelsens indstilling. 

 

Ad dagsordenens punkt 14)     Eventuelt. 

 

Lars Chr. Sunesen, De Danske Hjemstavnsforeninger overbragte hilsen. Takkede Knud 

Enggaard og bød Frode Sørensen velkommen.  

 

Inger Marie Bennetzen, Sønderjyllands Amt takkede Knud Enggaard for hans store indsats som 

landsformand og overrakte gave. 



 10 

 

Knud Enggaard takkede herefter dirigenten for udførelsen af hvervet, og dirigenten takkede for 

god ro og orden under mødet, der sluttede med fællessang ”Skuld gammel venskab rejn forgo”.   

 

¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Landsstyrelsen havde besluttet, at der i forbindelse med repræsentantskabsmødet uddeles en 

Hæderspris med følgende regulativ: 

 

”Foreningen NORDENs hæderspris uddeles fra og med 1997 årligt ved foreningens 

repræsentantskabsmøde som en anerkendelse af en særlig bemærkelsesværdig indsats for at fremme 

samarbejdet mellem de nordiske folk udadtil og  indadtil på et eller flere samfundsområder. Prisen 

tildeles en person, en organisation eller en institution med virkefelt i Danmark eller Norden som 

helhed”  

 

Overrækkelsen af hædersprisen skete umiddelbart efter frokosten. 

 

Landsstyrelsen har  valgt at lade Foreningen NORDENs Hæderspris 2003 gå til den grønlandske 

kunstner 

Rasmus Lyberth 

 

Overrækkelsen foregik via satellit fra Qaqortoq/Julianehåb på storskærm, og landsformanden Knud 

Enggaard begrundede valget (bilag 4). Rasmus Lyberth takkede for hæderen og læste et af sine 

digte for forsamlingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEP og PJL/pjl 19.09.2003.  
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