
FORENINGEN NORDEN 
 

REFERAT AF 
Foreningen  NORDENs  repræsentantskabsmøde 

lørdag  den  17.  september  2005  kl.  10.00   
på Odense kommunes Uddannelsescenter, Odense 

 
Mødet blev indledt med en sang, ”I Danmark er jeg født”. 
 
Derefter velkomst ved  Foreningen NORDENs landsformand, Frode Sørensen   

Borgmester Anker Boye, Odense og 
Foreningen NORDENs lokalafdelingsformand Birthe Heide-Ottosen 

 
H.C. Andersen Paraden underholdt. 
 
AD DAGSORDENENS PUNKT 1)   
VALG AF DIRIGENT: 
 
Frode Sørensen bød velkommen til repræsentantskabsmødet.   
 
Frode Sørensen foreslog direktør i Odense Kommunes Kultur- og Socialforvaltning, Leif Hansen 
til dirigent. 
 
Leif Hansen blev valgt og takkede for valget og konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt og 
beslutningsdygtigt.  Vedtægternes § 7 stk. 4:“Ordinært repræsentantskabsmøde holdes hvert år i 
september. Mødet indkaldes senest 1. maj.” Mødet var indkaldt via Nyhedsbrev for tillidsfolk, nr. 
1/2005, færdigredigeret 18. marts 2005, og udsendt ultimo marts 2005.  
Derefter valg af stemmetællere. 
Forslag fra dirigenten: Karen Havelund Andersen, Kerteminde 
  Jytte Løvaa, Viborg 
  Folke Hansen, Vordingborg 
Stemmetællerne blev valgt.   
   
AD DAGSORDENENS PUNKT 2)   
LANDSFORMANDENS BERETNING OM VIRKSOMHEDEN: 
 
Dirigenten henviste til den skriftlige beretning, der er udsendt til deltagerne på forhånd. 
Beretningen kan ses på foreningens hjemmeside og rekvireres fra landskontoret). 
 
Derefter gav dirigenten ordet til Foreningen NORDENs landsformand, Frode Sørensen, der  
aflagde den mundtlige beretning (Bilag 1). 
 
Efter beretningen var der debat. 
 
Ole Stavad, Landsstyrelsen takkede for en god og indholdsrig beretning. Mente, vi var nået et 
godt stykke, når det gælder diskussionen om grænsehindringerne – men vi bliver aldrig færdige! 
Nævnte at Poul Schlüter havde gjort en stor indsats på grænsehindringsområdet, og det havde 
været en stor fornøjelse at samarbejde med ham. Vi har i Foreningen NORDEN en særlig opgave i 
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forbindelse med grænsehindringerne. Vi skabte debat om bankgebyrerne ved transaktioner mellem 
landene. Der er behov for en lignende debat om konkurrenceevnen inden for det private nordiske 
erhvervsliv der mangler initiativer på dette område. Taksterne for telefoni mellem de nordiske 
lande, og ikke mindst i grænseregionerne som f.eks. mellem København og Malmø, er alt for høje. 
Vi kunne tage en dialog med Henning Dyremose fra TDC om dette. Dette ville formentlig også få 
pressens bevågenhed. Det er min intention, som kommende præsident  for Nordisk Råd, at sætte 
fokus på vigtigheden af det folkelige element i det nordiske samarbejde. Dette folkelige element i 
det nordiske samarbejde er unikt for et internationalt samarbejde. Det er godt, at vi nu sammen kan 
presse på dette vigtige punkt. 
 
Susanne Prip Madsen, København/Landsstyrelsen takkede for en god og positiv beretning. 
Håbede, at fremgangen ville fortsætte. Det er glædeligt, at vi klarer os bedre mht. medlemstal end 
de andre folkelige organisationer. Det er vigtigt, at lokalafdelingerne tager godt imod tilbudet om at 
engagere sig i Nordjobb-projektet og evt. tager det op i venskabsbysammenhæng. 
 
Lars P. Christiansen, Ærø. Strukturdebatten i forbindelse med kommunalreformen skal gøres 
mere konkret. Den skal give lokalafdelingerne inspiration og konkret vejledning. Det er nødvendigt 
i forbindelse med venskabsbysamarbejdet m.m. Når det gælder landslotteriet, er det ønskeligt med 
en detaljeret oversigt, så man kan se, hvor det går godt og mindre godt. Så kan vi uddele ris og ros 
til de rette. Landslotteriet er vigtigt for både landsforeningen og lokalafdelingerne. 
 
Birgit Sørensen, Herning fortalte, at Herning har haft 3 venskabsby-Nordjobbere i løbet af 
sommeren. Det forløb godt. Nævnte, at nogle banker tog mindre gebyrer ved nordiske transaktioner. 
 
Kathrine Stensgaard, Fyns Amtskreds takkede for en god og engageret beretning. Takkede 
formanden for hans interesse for og engagement i foreningen. Mente, at På Sporet af Norden var et 
godt udtryk for Nordboernes muligheder for at påvirke udviklingen i Europa – og Verden. Foreslog, 
at der blev lavet et lille hæfte, der fortalte om udstillingen. 
 
Bendt Thuesen, Skolenetværket takkede for bemærkningerne til skolearbejdet. Der er nu flere 
penge i Nordplus ordningerne, men der er kommet færre udvekslinger! Arbejdet med Nordplus er 
ikke, som ellers lovet, sket i et nært samarbejde med Foreningen NORDEN. Der har ikke været 
kontakt med Cirius. Foreslog, at Ole Stavad tog disse bemærkninger med sig som kommende 
formand for Nordisk Råd. Vi vil i skolenetværket gøre en indsats for at gøre opmærksom på, at det 
er vigtigt med den nordiske dimension i forbindelse med ændringer i lovene om folkeskolen og 
læreruddannelsen. 
 
Peter Bramsen, Nørre Rangstrup takkede for indsatsen i forbindelse med flagningen ved 
grænsen. 
 
Anders Nielsen, Lyngby-Taarbæk takkede for en positiv beretning. Nævnte, at man lokalt var 
utilfredse med informationerne fra Bastionen. Ville f.eks. gerne vide, om det var planen at arrangere 
internt kursus i 2006 – og i givet fald hvor og hvornår. Informationer er vigtige for den lokale 
planlægning. 
 
Karen Havelund, Kerteminde takkede for en god beretning. Fortalte, at Nordplus fungerede 
meget bedre, da det blev administreret af Foreningen NORDEN. Nu er der problemer med 
udbetaling af bevilgede midler m.m. Vi ønsker det tilbage til Foreningen NORDEN! 
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Vibeke Bille-Hansen, Folkeuniversitetet takkede for en god beretning. Nævnte den flotte start på 
mødet. Mindede om, at Folkeuniversitetet er en god samarbejdspartner for lokalafdelingerne, da 
Folkeuniversitetet har kontakt til mange gode foredragsholdere. 
 
Flemming Thøgersen, Hvidovre fortalte, at det nu igen går godt i lokalafdelingerne på Vestegnen, 
efter man har startet et samarbejde med naboafdelingerne. Venskabsbysamarbejdet er vigtigt. Skal 
der luges ud i det, skal det ske nænsomt. Påpegede, at det er vigtigt med nordiske værdier i det 
europæiske samarbejde. Helt konkret arbejdes der i EU med et krav om registrering og overvågning 
af NGO-ere. Dette tiltag er klart imod nordiske værdier, og vi skal advare mod det, inden det 
behandles på politisk plan i EU. 
 
Henrik Hagemann, Landsstyrelsen støttede fuldt ud Flemming Thøgersens bemærkninger om 
EU-overvågningen af NGO’ere. Dette tiltag er ikke demokratisk i nordisk forstand.  Fortalte om 
nabosprogforståelse og sprogpolitik bl.a. med udgangspunkt i sit medlemskab af Sprognævnet.  
Regeringens sprogpolitiske redegørelse havde fået stor opbakning i Folketinget. De nordiske 
nabosprog er vigtige, når vi skal udvide horisonten omkring os! Der er startet et arbejde på at 
udvikle en fælles nordisk sprogpolitik. Dette er glædeligt, og det er vigtigt, at det følges op. 
Nævnte, at Letterstedtska havde udskrevet en prisopgave om nabosprogene (omtalt i 
Skolenyhedsbrevet). 
 
Frants Hagen Hagensen, Landsstyrelsen takkede formanden for en god  beretning. Fremgang på 
flere områder og fortsat flagning ved grænsen er meget  positiv. Fortalte, at man på Frederiksberg er 
opmærksomme på mulighederne i Nordjobb, sammen med kommunen arbejdes der på at involvere 
sig i Nordjobb sammen med Frederiksbergs venskabsbyer. Nævnte, at de unge ikke længere har så 
god forståelse af nabosprogene. De unge skal tilbydes passende undervisningsmaterialer, som 
optager dem. 
 
Frode Sørensen takkede for de mange pæne ord. Han påpegede, at foreningen nu -  hvor Ole 
Stavad bliver præsident for Nordisk Råd -  har meget bedre mulighed for at påvirke arbejdet i rådet. 
Omkring grænsehindringerne mente Frode Sørensen, at det generelt burde være sådan, at rejse 
mellem de nordiske lande skulle være som at rejse mellem landsdelene i Danmark. Omkring 
Nordjobb takkede han Birgit Sørensen  for oplysningen om Hernings  3 venskabsbynordjobbere,  
og han fremhævede, at man i lokalafdelingerne skulle arbejde på at få en gruppe på ca. 10 
Nordjobbere, så man kunne tilbyde passende kultur- og fritidsaktiviteter. Bemærkede til  Lars P. 
Christiansen, at landslotteriet vil blive diskuteret i landsstyrelsen, og omkring strukturdebatten vil 
organisationsudvalget dele og debattere gode ideer. Til Anders Nielsen lovede formanden at bringe 
videre, at datoer for arrangementer skal ud i god tid. Til Flemming Thøgersens bemærkninger om 
EU-initiativet i forhold til NGO’erne bemærkede Frode Sørensen, at det skal vi kæmpe imod. Han 
takkede  Henrik Hagemann for hans store indsats i Sprognævnet – og bad ham fortsætte med det!  
Til Frants Hagen Hagensen bemærkede formanden , at han var enig i, at det var vigtigt at forbedre 
de unges forståelse for de øvrige nordiske sprog. 
 
Dirigenten bad derefter forsamlingen om at godkende de 2 beretninger, hvilket forsamlingen 
gjorde. 
 
Efter debatten var der frokostpause. Efter pausen indledte forsamlingen eftermiddagens møde med 
De tre nordiske rigers skål, ”Man skilte Skandinavien”. 
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AD DAGSORDENENS PUNKT 3)   
LANDSSTYRELSENS FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN: 
 
Dirigenten henviste til den udsendte kommenterede dagsorden og gjorde opmærksom på, at 
Landsstyrelsen indstillede, at repræsentantskabet vedtog forslaget til handlingsplan. 
 
Dirigenten gav ordet til formanden for Organisationsudvalget, Arne Nielsen, der præsenterede 
forslaget. 
 
Efter en kort debat blev Handlingsplanen vedtaget (bilag 2). 
 
AD DAGSORDENENS PUNKT 4)   
FORSLAG FRA LANDSSTYRELSEN: 
 
Dirigenten henviste til den udsendte kommenterede dagsorden, hvoraf det fremgik, at  
 
Landsstyrelsen foreslår, at vedtægternes § 7, stk. 4 ”Ordinært repræsentantskabsmøde holdes hvert 
år i september………” ændres til ”Ordinært repræsentantskabsmøde holdes hvert år i 
september/oktober…………”. 
 
Efter en kort debat blev forslaget vedtaget. 
 
AD DAGSORDENENS PUNKT 5)   
FORSLAG FRA MEDLEMMER INDSENDT SENEST 1. JUNI: 
 
Dirigenten gjorde opmærksom på, at der ved tidsfristens udløb var modtaget følgende forslag: 
 
Forslag fra Foreningen NORDENs amtskreds i Nordjylland: 
 
”Det er hensigtsmæssigt, at det næste nordiske informationskontor, der skal oprettes i 
Danmark, placeres i Nordjylland, f.eks. i Aalborg. 
 
Dette skal ses i lyset af, at vi mener, det vil have enorm betydning for både kulturliv og 
erhvervsliv og for udviklingen i Nordjylland og den nordiske sags blomstring både indadtil og 
udadtil i de regionale nærområder i Sydnorge og Vestsverige og Nordjylland, kendt under 
betegnelsen, ”Den Skandinaviske Triangel”. 
 
I øjeblikket bruges  de 2 bevillinger fra Nordisk Ministerråd til henholdsvis Nordisk 
Informationskontor i Flensborg og til finansiering af medlemsbladet, ”Norden Nu”.” 
 
Efter en kort debat, hvor det blev præciseret, at der desværre ikke på nuværende tidspunkt var 
midler til at realisere forslaget, blev forslaget vedtaget. 
  
Forslag fra Foreningen NORDENs amtskreds på Fyn: 
 
”Det er det folkelige arbejde i Foreningen NORDEN, der skal prioriteres først – frem for 
foreningens projekter.  
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Uden medlemmer – har vi ikke en Foreningen NORDEN i Danmark.” 
 
Efter en debat, hvor også Forretningsudvalgets notat Projektarbejde med underoverskriften Den 
folkelige forening er det centrale i Foreningen NORDENs virksomhed. Vi har projekterne af 
hensyn til den folkelige forening – ikke omvendt indgik i debatten. 
 
Efter debatten, hvor det fra flere sider blev understreget, at der ikke var noget modsætningsforhold 
mellem det folkelige arbejde og projektarbejdet, bad dirigenten forsamlingen godkende forslaget fra 
Fyn set i lyset af projektnotatet. Forslaget blev vedtaget med den af dirigenten foreslåede tilføjelse. 
 
Forslag fra Foreningen NORDEN i Thisted: 
 
Forslag til ændring af vedtægterne som følge af den ændrede struktur på det kommunale 
plan. 
 
Forslagene består af et forslag til vedtægter som følge af nyorganiseringen af landsforeningen 
som følge af nedlæggelse af amtskredsene og forslag til nye vedtægter for lokalforeningerne 
som følge af ændring af landsforeningens vedtægter. 
 
Efter en drøftelse blev det besluttet at udsætte vedtagelsen af nye vedtægter til næste år, og 
repræsentantskabet bad foreningens organisationsudvalg om at komme med et samlet forslag, hvor 
forslaget fra Thisted indgår i det videre arbejde. 
 
AD DAGSORDENENS PUNKT 6)  
GODKENDELSE AF REGNSKAB: 
 
Peter Jon Larsen forelagde regnskabet, der fulgte det af repræsentantskabet vedtagne budget for 
året. 
Efter et par korte afklarende spørgsmål konkluderedes med en godkendelse af regnskabet. 
 
AD DAGSORDENENS PUNKT 7)  
FASTSÆTTELSE AF KONTINGENTER OG KONTINGENTFORDELING: 
 
Dirigenten henviste til den udsendte kommenterede dagsorden og oplyste, at kontingentet for 
Foreningen NORDEN reguleres hvert andet år på basis af Forbrugerprisindekset. Da sidste 
regulering fandt sted i 2004, skal kontingenterne først reguleres på ny i år 2006. 
 
Dirigenten gjorde opmærksom på, at Landsstyrelsen indstillede uændret kontingentfordeling 
(50-50) og oplyser samtidig, at amtskredsenes medlemstilskud også i år 2006 vil være 7 kr. pr. 
medlemskab. 
 
Forslagene blev vedtaget. 
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AD DAGSORDENENS PUNKT 8)  
GODKENDELSE AF JUSTERET BUDGET FOR DET LØBENDE ÅR OG BUDGET FOR 
DE TO FØLGENDE ÅR: 
 
Peter Jon Larsen forelagde justeret budget for 2005 og for 2006 samt forslag til budget for 2007. 
 
Punktet blev konkluderet med godkendelse af budgetterne. 
 
AD DAGSORDENENS PUNKT 9)  
VALG FOR DET FØLGENDE ÅR AF STEMMEBERETTIGEDE BLANDT DE 
SAMARBEJDENDE MEDLEMMER: 
 
Dirigenten henviste til den udsendte kommenterede dagsorden. 
 
Peter Jon Larsen gjorde opmærksom på, at der efter bilagsmaterialets udsendelse var følgende 
ændring, nemlig fra Finansforbundet, der indstiller Udviklingschef Orla Madsen til at erstatte 
Inge Withen Nielsen. 
 
Derefter spurgte dirigenten, om repræsentantskabet kunne godkende genvalg og nyvalg, hvilket 
repræsentantskabet gjorde med følgende resultat: 
 
Amtsrådsforeningen i Danmark Anders Stenild 
AOF Arbejdernes Oplysnings Forbund Leif Max Hansen  
Danmarks Biblioteksforening Maria Jakobsen 
Danmarks Lærerforening Niels Munkholm Rasmussen 
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 Orla Madsen 
Finansrådet - Danske Pengeinstitutters Forening  Jørgen A. Horwitz 
FOF Folkeligt Oplysnings Forbund Ellen Lequime 
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 
HORESTA Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets  
Arbejdsgiverforening  Eric Nedergaard 
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HTS interesseorganisation  Jens Zimmer Christensen 
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 Sonny Berthold 
Netop   Flemming Thøgersen 
Nærings- og Nydelsesmiddelarbejderforbundet (N.N.F.)    Kristian Christensen 
Rådet for Dansk Forsikring og Pension Claus Tønnesen 
Samarbejdsforum for Danske Lytter- og Seerorganisationer Preben Sørensen 
Selskabet til fremme af levende kultur i skolen Randi Arnth Jørgensen 
Specialarbejderforbundet SID Verner Klemmesen 
Tobaksindustrien  Peter Th. Madsen 
 
AD DAGSORDENENS PUNKT 10)  
VALG AF LANDSFORMAND FOR DET FØLGENDE ÅR: 
 
Dirigenten henviste til den kommenterede dagsorden, hvor det fremgik, at Frode Sørensen er 
indstillet til genvalg. 
 
Dirigenten spurgte herefter, om forsamlingen kunne godkende Frode Sørensen som ny 
landsformand. 
 
Frode Sørensen blev genvalgt med akklamation. 
 
Frode Sørensen takkede for genvalget og glædede sig til det fortsatte arbejde i Foreningen 
NORDEN. 
 
AD DAGSORDENENS PUNKT 11)  
VALG AF LANDSSTYRELSESMEDLEMMER FOR DE TO FØLGENDE ÅR: 
 
Dirigenten henviste til de i den kommenterede dagsorden oplyste indstillinger til valg.  
 
I henhold til § 7 stk. 7 punkt 11) er følgende landsstyrelsesmedlemmer på valg: 
  
 Henrik Hagemann 
 Dorit Myltoft 
 Susanne Prip Madsen 
 Mogens Brock 
 Marie Østergaard Knudsen 
 Vibeke Bille-Hansen 
 Christian Steffensen 
 
Marie Østergaard Knudsen havde meddelt, at hun ikke ønskede genvalg. 
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Liberalt Oplysnings Forbund havde indstillet Sonny Berthold til landsstyrelsen med følgende 
begrundelse: ”Sonny Berthold er landsformand for LOF, borgmester i Egtved kommune, medlem af 
EU’s regionsudvalg, medlem af Internationalt udvalg i Kommunernes Landsforening, medlem af 
Venstres Hovedbestyrelse med mere. LOF ønsker et aktivt nordisk samarbejde om emner, der har 
væsentlighed. LOF er en aktiv medspiller i dansk folkeoplysning og i det nordiske samarbejde, hvor 
vi bl.a. er medlem af Förbundet Nordisk Vuxenupplysning.” 
 
Leif Mikkelsen havde meddelt, at han trækkede sig fra landsstyrelsen, idet han er udtrådt af 
Nordisk Råds Danske Delegation, selv om han blev valgt sidste år for en to-årig periode. Venstre 
har indstillet Kristian Pihl Lorentzen. Han er næstformand i Nordisk Råds Danske Delegation og 
medlem af Nordisk Råds Præsidium. Kristian Pihl Lorentzen vælges i givet fald i første omgang 
for ét år. 
 
Repræsentantskabet valgte herefter: 

Henrik Hagemann 
 Dorit Myltoft 
 Susanne Prip Madsen 
 Mogens Brock 
 Sonny Berthold 
 Vibeke Bille-Hansen 
 Christian Steffensen 
for to år og 
 Kristian Pihl Lorentzen 
for et år. 
  
AD DAGSORDENENS PUNKT 12)  
VALG AF TO KRITISKE REVISORER, HVORAF ÉN SKAL VÆRE LOKALAFDE-
LINGSREPRÆSENTANT: 
 
Dirigenten gjorde opmærksom på, at Landsstyrelsen har indstillet til genvalg af Mette Kofoed 
Bjørnsen og Roar Hymøller, Vejle. 
 
Repræsentantskabet godkendte dette. 
  
AD DAGSORDENENS PUNKT 13)  
FASTSÆTTELSE AF NÆSTE ÅRS MØDESTED OG -TID: 
 
Dirigenten henviste til den udsendte kommenterede dagsorden, hvor Landsstyrelsen indstiller, at 
næste repræsentantskabsmøde afholdes  lørdag den 7. oktober 2006 på Frederiksberg Rådhus. 
 
Frants Hagen Hagensen glædede sig på Frederiksberg-afdelingens vegne til at kunne byde 
repræsentantskabet velkommen til Frederiksberg i 2006. 
  
Dirigenten spurgte, om dette kunne accepteres. Repræsentantskabet godkendte dette. 
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AD DAGSORDENENS PUNKT 14)  
EVENTUELT: 
 
Lars Chr. Sunesen takkede på De Samvirkende Hjemstavnsforeningers vegne for et godt 
repræsentantskabsmøde. 
 
Jann Rasmussen, Karup fortalte om afdelingens succes med at skaffe rederirabatter til 
medlemmerne. Han opfordrede andre lokalafdelinger og landsforeningen til at gøre noget mere ved 
den side af sagen, da medlemsrabatter også trækker nye medlemmer til. 
 
Erling Pilgaard, Ålborg bad om, at organisationsudvalget i forbindelse med vedtægtsdrøftelsen 
ikke tog den del af forslaget fra Thisted, som indebærer at lokalafdelingerne selv bestemmer 
kontingentstørrelsen for de forskellige medlemskategorier. 
 
Bent Klode, Silkeborg advarede mod den tendens, der er i de nordiske venskabsbykæder, hvor 
kommunernes egne folk overtager venskabsbysamarbejdet og rejser ud for skatteborgernes regning. 
Det nordiske venskabsbysamarbejde bør forblive et folkeligt samarbejde. 
 
Kirsten Eschricht, Ringsted takkede for et godt og inspirerende repræsentantskabsmøde. 
 
Birthe Heide-Ottosen forklarede på utallige opfordringer under mødet baggrunden for det nordiske 
brystmærke, som hun bar på sin skjorte og gjorde opmærksom på, at andre interesserede kunne 
henvende sig til hende, hvis de ønskede noget lignende. 
 
Dirigenten afsluttede for sin del og takkede for god ro og orden under mødet og gav derefter ordet 
til 
 
Frode Sørensen, som takkede dirigenten for veludført arbejde. Han takkede herefter Søren 
Sørensen, som forlader landsforeningens ledelse med dette repræsentantskabsmøde, da han selv 
har ønsket at hellige sig sin skribentvirksomhed. Søren har været med i foreningens ledelse i mange 
år og brændt for den nordiske sag, ikke mindst det folkelige nordiske arbejde. Søren har i mange år 
været med i forretningsudvalg og landsstyrelse, han har været flittig skribent også i foreningens 
blad og taget nordiske sager op i dagspressen. Sørens interesseområde dækker bredt. Den nordiske 
historie har altid interesseret Søren, og han lavede i slutningen af 80'erne på opdrag af Nordisk Råd 
folkebogen om Nordens Historie. Og så det kulturelle område, nordiske digtere, forfattere og den 
nordiske sangskat har Søren et imponerende kendskab til. Søren sidder i foreningens 
sangbogsudvalg, som har arbejdet med at samle nordiske sange, han sidder i det danske Bellmann-
selskab og har deltaget på et utal af seminarer om disse emner. Søren skriver også skønlitteratur og 
digte, han tegner og maler, man må i sandhed sige, at Søren er vidtfavnende. Søren interesserer sig 
ikke alene for fortiden, Søren har også klare bud på fremtiden. Vi vil gerne sige dig tak for din 
indsats i vores forening, og vi overrækker dig hermed et "kulturelt adgangskort", som vi håber, du 
vil nyde ved lejlighed.  
 
Frode Sørensen afsluttede mødet og ønskede deltagerne en god hjemrejse. 
 
Herefter var der fællessang ”Ekosång till fjäriln”.  
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