
FORENINGEN NORDEN 
 

REFERAT AF 
Foreningen  NORDENs  repræsentantskabsmøde 

lørdag  den  7.  oktober  2006  kl.  10.00  på Frederiksberg Rådhus 
 

 
Mødet startede med en sang.  
 
Derefter velkomst ved  Foreningen NORDENs landsformand, Frode Sørensen,   

Borgmester Mads Lebech 
Foreningen NORDENs lokalafdelingsformand Frants Hagen Hagensen. 

 
Tale ved  Ministeren for Nordisk Samarbejde Connie Hedegaard (bilag 1). 
 
Underholdning ved Frederiksberg Kirkes børne- og ungdomskor, korleder Lis Vorbech. 
 
Uddeling af Foreningen NORDENs Hæderspris 2006 til lederen af Nordisk Informationskontor i 
Flensborg Anette Jensen. 
 
Frode Sørensen begrundede valget (bilag 2). 
 
AD DAGSORDENENS PUNKT 1)  VALG AF DIRIGENT: 
 
Frode Sørensen bød velkommen til repræsentantskabsmødet.  
 
Frode Sørensen foreslog derefter Frederiksbergs kommunaldirektør Kurt E. Christoffersen til dirigent. 
 
Kurt E. Christoffersen blev valgt og overtog dirigentstolen. Han takkede for valget og konstaterede, at 
mødet var lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt i henhold til vedtægternes § 7 stk. 4: “Ordinært 
repræsentantskabsmøde holdes hvert år i september/oktober. Mødet indkaldes senest 1. maj.”  Mødet er 
indkaldt via Nyhedsbrev for tillidsfolk, nr. 1/2006, færdigredigeret 23. marts 2006, og udsendt ultimo 
marts / primo april 2006.  
 
Derefter valg af stemmetællere. 
 
Forslag fra dirigenten: Karen Havelund Andersen, Kerteminde 
  Jytte Løvaa, Viborg 
  Torben Dinesen, Præstø. 
 
De foreslåede blev valgt.   
   
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, Frode Sørensen, der aflagde den mundtlige 
beretning (bilag 3). 
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Kl. 12.00 var der frokost, der blev indtaget i spisesalen. Mødet blev genoptaget kl. 13.00. Mødet genstar-
tede med fællessang, hvorefter der blev bragt hilsner fra: Ragna Berge Jørgensen, Foreningen Norden i 
Norge og Karen Bue, Foreningerne Nordens Forbund. 
 
Derefter var der debat om beretningerne. 
 
Mette Heide Sørensen, Foreningen NORDENs Ungdom (FNU) takkede for beretningen og udtrykte 
glæde over samarbejdet mellem Foreningen NORDEN og FNU. Medlemstallet i FNU er desværre 
faldende og ligger på grænsen for tilskud fra tipsmidlerne. Hun opfordrede til, at man tegnede sig som 
støttemedlem og tænkte på at forære børn/børnebørn et medlemskab af FNU i julegave. Berettede om 
samarbejdet i Foreningerne NORDENs Ungdoms Forbund (FNUF). Her er der opmærksomhed omkring 
sprogproblemerne, og der udveksles erfaringer om fælles projekter bl.a. Nordjobb. FNUF er 
repræsenteret i det kommende Ungdommens Nordiske Råd (UNR). Emner som grænsehindringer og 
billigere rejsemuligheder for unge inden for Norden vil blive diskuteret  på  UNR-mødet. Appellerede til 
at FNUs lokale afdelinger og Foreningen NORDENs lokalafdelinger fik et tættere samarbejde. 
 
Kathrine Steensgaard, Fyns Amtskreds takkede formanden for en god beretning, der udstrålede en 
stærk tro på fremtiden i det nordiske samarbejde. Rettede også en stor tak til Anette Jensen for hendes 
indsats i forbindelse med arbejdet på Informationskontoret i Flensborg. Noterede at formanden havde 
bemærket, at skolenetværket skrantede. Nævnte i den forbindelse, at et planlagt Skolenetværksmøde i 
september var blevet aflyst. Det er ikke godt nok! 
 
Susanne Prip Madsen, Landsstyrelsen takkede for en god beretning. Hun var glad for det samarbejde, 
der er mellem foreningen og FNU, men det kan styrkes. Sprogundervisningen i norsk og svensk er vigtig, 
da vi skal kunne forstå hinandens modersmål. Ministeren nævnte i sit indlæg bl.a. arbejdet i Østersørådet. 
Dette arbejde er vigtigt, og Foreningen NORDEN er repræsenteret som NGO (frivillig organisation, non 
governmental organization, red.) i dette arbejde. Nævnte problematikken omkring vilkårene for NGO-
erne i bl.a. de baltiske lande. Her stilles krav om registrering af medlemmer, dette er slet ikke i 
overensstemmelse med nordiske traditioner. Vi har en opgave med at hjælpe disse NGO’er. 
 
Kristina Aaltonen, København takkede for en god og inspirerende beretning. Hun var glad for 
formandens bemærkninger om skolearbejdet – for det er vigtigt. Personlige kontakter og netværk vil være 
vigtige i fremtidens skolearbejde. Norden skal ses i global sammenhæng – vi er en vigtig del af verden og 
en markant region i Europa. Der skal samarbejdes mere med lærerseminarierne for at påvirke de 
nyuddannede lærere, så vi i fremtiden får en bedre forståelse for Norden og det nordiske. 
Lokalafdelingerne skal spille en markant rolle i skolearbejdet. Vi har mange medlemmer med stor viden 
om skoleområdet. 
 
Poul E. Frederiksen, Birkerød mente, det var en god og optimistisk beretning, der skuer ud i fremtiden. 
Formanden nævnte Cirius, der deler flere penge ud til færre skoler på Nordplusordningen. Det gjorde vi 
bedre! Vi skal i foreningen tage stilling til, hvordan vi skal forholde os til kommunalreformen – det er en 
vigtig debat. 
 
Preben Sørensen, Informationsnævnet/SLS takkede for en god såvel skriftlig som mundtlig beretning. 
Han var enig i den mediemæssige kritik i beretningen. Norden og nordiske nyheder burde være mere 
synlige i mediebilledet. Den nye TV2 radiokanal burde give mulighed for flere nordiske nyheder. TV2 
starter inden længe en 24-timers Tv-nyhedskanal, i den forbindelse skal vi være opmærksomme på det 
nordiske stof – og gøre den nye kanal opmærksom på det! Der bringes nu mere nordisk stof på DR, men 
det sendes ofte på tidspunkter, hvor der ikke er så mange seere. Som nævnt af formanden skal vi  
prioritere informationsarbejdet højt. Indsatsen på informationsområdet fra Landskontoret er fin. 
Opfordrede til at det igen forsøges at arrangere møder med de samarbejdende organisationer. Mente, at 
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det ikke nødvendigvis behøver at være forretningsudvalgsmedlemmer, der er formænd for de forskellige 
nævn og udvalg – i nogle sammenhænge betyder det faglige kendskab en del. 
 
Bendt Thuesen, Skolenetværket mente, det var første gang han havde hørt så mange positive røster om 
skolearbejdet. Han var også glad for formandens bemærkninger om skolearbejdet i beretningen. Enig i at 
udvekslingsrejser og pædagogiske værktøjer er vigtige ben i skolearbejdet. Foreningens samarbejde med 
seminarierne har ikke været det bedste – de reagerede ikke på vores henvendelse om 
sprogundervisningen. Vi vil via skolenetværket forsøge at forbedre samarbejdet med seminarierne. 
Takkede for Karen Bues ord om skolearbejdet. Omtalte den nuværende administration (Cirius) af 
Nordplus-ordningen. Der uddeles langt større beløb pr. klasse og dermed tilgodeses færre klasser og 
elever. Der stilles slet ikke samme krav til den pædagogiske kvalitet, som tidligere da Foreningen 
NORDEN administrerede ordningen. Det lokale engagement og det vigtige forberedelsesarbejde 
forringes af, at der nu tildeles meget store beløb. Udtrykte håb om, at de mange positive bemærkninger 
bliver fulgt op også i de lokale skolenetværk. Der afholdes skolenetværksmøde i januar 2007 (20. januar). 
 
Terkel Spangsbo, Tårnby fortalte om det vigtige i at kommunikere kort og præcist med journalisterne. 
Med udgangspunkt i FDMs medlemsblad MOTOR og Forbrugerrådets blad Tænk blev der nævnt 
eksempler på, at enkelte historier i disse blade blev præsenteret for pressen i meget komprimeret form – 
højst 5 ord. Foreslog at foreningen gjorde det samme f.eks. i forbindelse med omtale af 
repræsentantskabsmødet. 
 
Axel Schade, Landsstyrelsen/Brønderslev takkede for en god beretning. Han takkede landsformanden 
for rettidig omhu i forbindelse med hans artikel i NORDEN Nu om venskabsbyarbejdet. Mente, at den 
varslede forhøjelse af medlemskontingentet lokalt vil give nogle medlemmer et chok, derfor er det 
vigtigt, at baggrunden forklares grundigt. Inviterede på amtskredsens vegne til et af de kommende 
repræsentant-skabsmøder i Ålborg. Vi er glade for sidste års repræsentantskabsmødebeslutning om at et 
evt. nyt informationskontor skal placeres i Nordjylland. Nu venter vi blot på pengene! 
 
Johannes Larsen, Kerteminde roste den skriftlige beretning. Som nyt medlem kan man lære meget om, 
hvad der sker i foreningen ved at læse den. Det er 50 år siden, de nordiske lande første gang deltog i 
Melodi Grand Prix. Vi burde forsøge at udnytte dette i en nordisk sammenhæng. Omtalte erfaringer med 
børn, der i en uge havde været sammen med andre nordiske børn. Sprogforståelsen blev bedre og bedre i 
ugens løb – det var meget opløftende. 
 
Henrik Hagemann, Landsstyrelsen fortalte, at Sproggruppen følger nøje udviklingen i arbejdet med 
den nordiske sprogdeklaration. Det er vigtigt, at alle nordboere kan kommunikere på eget sprog med 
andre nordboere. Det er en vigtig opgave for Foreningen NORDEN, Sprognævnet og Den Danske 
Delegation ved Norsk Råd at arbejde for, at tankerne i sprogdeklarationen konkretiseres, så 
undervisningen i nordiske sprog forbedres. Sproget er en bærende del af det nordiske samarbejde! 
 
Frode Sørensen, Landsformand takkede for de mange pæne ord om beretningen. Han udtrykte glæde 
over samarbejdet med FNF og søsterforeningerne i  de øvrige nordiske lande. Fortalte Mette Heide 
Sørensen, at FNU er foreningens fremtid og udtrykte glæde over bemærkningerne om Nordjobb. Støttede 
tanken om at forære medlemskab af FNU til familiernes børn og unge. Bemærkede til Kathrine 
Stensgaard, at det er vigtigt at få skolearbejdet til at fungere bedre, men midlerne er sparsomme. Det er 
uacceptabelt, som omtalt af Susanne Prip Madsen, at medlemmer af foreninger skal registreres med 
personlige oplysninger. Var enig med Kristina Aaltonen  i, at vi skal være opmærksomme på den nyeste 
udvikling indenfor undervisningsområdet. Foreningen NORDEN ser ingen trussel i det europæiske 
samarbejde i EU. Vi ser det som en udfordring og opfordring til et endnu tættere nordisk samarbejde. 
Enig i Poul E. Frederiksens kritik af Cirius’ måde at tildele støtte på, bl.a. de meget store beløb der 
tildeles rejser til Grønland. Takkede Preben Sørensen for hans indsats i foreningen og delte hans 
optimisme om mere nordisk TV over landegrænserne. Støttede Bendt Thuesen i hans opfordring til mere 
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opmærksomhed omkring skolearbejdet. Enig med Terkel Spangsbo i at vi skal have budskaber på max. 5 
ord, hvis vi vil ud i medierne. Fortalte Axel Schade, at artiklen om venskabsbysamarbejdet også trykkes i 
Kommunernes Landsforenings medlemsblad. Hvis vi får et nordisk informationskontor, der i Jylland 
dækker fra Midtjylland til Skagen, så er vi godt dækket ind. Støttede Johannes Larsens  ide om et 
regionalt nordisk samarbejde i forbindelse med Melodi Grand Prix. Udtrykte overfor Henrik Hagemann 
glæde over, at vi har tilgang til hans store viden på sprogområdet.     
 
Dirigenten bad derefter forsamlingen om at godkende de 2 beretninger, hvilket man gjorde. 
 
AD DAGSORDENENS PUNKT 3)  
LANDSSTYRELSENS FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN: 
 
Dirigenten henviste til den udsendte kommenterede dagsorden og gjorde opmærksom på, at lands-
styrelsen indstillede, at repræsentantskabet  vedtog Strategiplan og Virksomhedsplan.   
 
Handlingsplanen blev forelagt af formanden for Foreningen NORDENs Organisationsudvalg, Arne 
Nielsen. Strategiplanforslaget havde været behandlet i forretningsudvalg og landsstyrelse, og har været til 
høring i amtskredsene og hos de samarbejdende medlemmer samt foreningens nævn og udvalg. ”Forslag 
til Strategiplan for 2006-2008” og Virksomhedsplan 2006-2008 samt indkomne skriftlige bemærkninger 
fra Kertemindeafdelingen og Fredericiaafdelingen dannede udgangspunkt for forelæggelsen og 
forhandlingerne på repræsentantskabsmødet.  
 
Under forhandlingerne foreslog Roar Hymøller, Vejle følgende yderligere tekst: 
 
Vision 7 Medlemstilgangen/Medlemsrekruttering: Det er Foreningen NORDENs vision at øge antallet af 
medlemmer i 30 - 50 års alderen for at sikre foreningen overlevelse og videre udvikling. 
 
Strategi: Foreningen igangsætter et arbejde med at udvikle nye foreningsaktiviteter, der særlig henvender 
sig til unge familier for at styrke deres nordiske interesser og engagement. 
Udviklingsarbejdet tager udgangspunkt i familiernes ønsker om aktiv fritids- og ferieoplevelser. 
De aktiviteter, der bliver et resultat, publiceres bredt for at øge medlemstilgangen og interessen for 
nordiske spørgsmål. 
 
Virksomhedsplan punkt 12: Landsforeningen iværksætter et arbejde for at udvikle nye aktiviteter, der kan 
fremme antallet af 30 - 50 årige medlemmer. 
 
Efter en kort debat blev forslaget henvist til landsstyrelsens behandling, og de indstillede ”Forslag til 
Strategiplan for 2006-2008” og Virksomhedsplan 2006-2008 blev vedtaget (bilag 4). 
 
AD DAGSORDENENS PUNKT 4)  FORSLAG FRA LANDSSTYRELSEN: 
 
Dirigenten gjorde opmærksom på, at ingen forslag var modtaget. 
 
AD DAGSORDENENS PUNKT 5)   
FORSLAG FRA MEDLEMMER INDSENDT SENEST 1. JUNI: 
 
Dirigenten gjorde opmærksom på, at der ved tidsfristens udløb var modtaget det i forbindelse med den 
kommenterede dagsorden udsendte forslag fra Frederiksborg Amtskreds. Ordet blev givet til en 
repræsentant fra forslagsstillerne, Grethe Olsen. 
Efter en kort drøftelse vedtog repræsentantskabet følgende: 
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1. Repræsentantskabet tilslutter sig formandens bemærkninger om Foreningens arbejde for igen at få 

administrationen af Nordplus-ordningen. Repræsentantskabet er enig i Frederiksborg Amts forslag 
med hensyn til, at de økonomiske midler skal sikre arbejdet med skolenetværket og 
skolekonsulentens arbejde.  

  
2. Engelskundervisning i folkeskolen starter allerede i 3. klasse, hvorfor repræsentantskabet ikke kan 

tilslutte sig forslaget fra Frederiksborg Amt om, at skoleudvekslingsrejser skal ske før 3. klasse.  
 
AD DAGSORDENENS PUNKT 6)     FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER: 
 
Foreningen NORDENs landsstyrelse foreslog et antal vedtægtsændringer, der i hovedsagen justerer 
vedtægterne til den nye regionale inddeling, Danmark får pr. 1. januar 2007 i forbindelse med 
strukturreformen. Landsstyrelsen havde også behandlet forslaget fra Fyns Amtskreds og Tommerup 
lokalafdeling om at bruge ordet kreds i stedet for netværk, men overlod til repræsentantskabet at afgøre 
dette uden indstilling. Landsstyrelsen havde endvidere behandlet forslag fra landsformanden Frode 
Sørensen til ny struktur til fremlæggelse på repræsentantskabsmødet i 2007, som landsstyrelsen 
anbefalede. Forslaget var kommenteret i forbindelse med den mundtlige beretning og skal først til 
vedtagelse på næste års repræsentantskabsmøde. Et forslag var modtaget fra Thomas Hårbøl, Nyborg.  
 
Efter en kort debat blev landsstyrelsens forslag vedtaget sammen med forslaget om at kalde den nye 
struktur for kreds (bilag 5). 
 
AD DAGSORDENENS PUNKT 7) GODKENDELSE AF REGNSKAB: 
 
Peter Jon Larsen forelagde regnskabet, der fulgte det af repræsentantskabet vedtagne budget for året. 
 
Dirigenten spurgte, om man kunne godkende regnskabet, hvilket repræsentantskabet gjorde. 
 
AD DAGSORDENENS PUNKT 8)  
FASTSÆTTELSE AF KONTINGENTER OG KONTINGENTFORDELING: 
 
Dirigenten henviste til den kommenterede dagsorden. 
 
Frode Sørensen forelagde forslaget om en kontingentforhøjelse fra 1. januar 2007. Forhøjelsen skulle ses 
i sammenhæng med et forslag fra Frederiksborg Amtskreds og ville betyde, at landsforeningen efter 
forhøjelsen ikke længere opkræver portodækning fra lokalafdelingerne til udsendelsen af 
medlemsopkrævning og Norden Nu. Den samlede kontingentforhøjelse ville således komme 
lokaleforeningerne til gode. 
 
Efter en kort debat blev kontingentforhøjelsen vedtaget. 
 
 
 
Kontingentformer Kontingent 

for indeværende 
periode 

Kontingent 
fra 1.1.2007 

Personligt medlemskab: 
 

170 kr. pr år 220 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.

230 kr. pr år 290 kr. pr år 
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Pensionistmedlemskab: 
Medlemskab dækker en pensionist fra det fyldte 65. år samt 
førtidspensionister. 

100 kr. pr år 130 kr. pr år 

Pensionistpar-medlemskab: 
Medlemskabet dækker gifte/samboende pensionister fra den 
yngste når det 65. år, samt førtidspensionistpar. Der 
fremsendes kun 1 sæt materiale til adressen. 

120 kr. pr år 160 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. 

440 kr. pr år 440 kr. pr år 

Biblioteksmedlemmer: 
Disse modtager ekstra medlemsgoder i form af informations-
materiale og tilbud om nordiske arrangementer. 

365 kr. pr år 365 kr. pr år 

 
 
Dirigenten henviste til, at landsstyrelsen indstillede uændret kontingentfordeling (50-50) og oplyste 
samtidig, at indstillingen også omfattede, at amtskredsenes medlemstilskud også i år 2007 vil være 7 kr. 
pr. medlemskab. 
 
Repræsentantskabet vedtog den af landsstyrelsen indstillede kontingentfordeling, ligesom forsamlingen 
vedtog amtskredsenes medlemstilskud. 
 
AD DAGSORDENENS PUNKT 9)  
GODKENDELSE AF JUSTERET BUDGET FOR DET LØBENDE ÅR  
OG BUDGET FOR DE TO FØLGENDE ÅR: 
 
Peter Jon Larsen forelagde forslag til revideret budget for 2006, 2007 og nyt budget for år 2008. 
 
Repræsentantskabet vedtog de af landsstyrelsen indstillede budgetter uden ændringer. 
 
AD DAGSORDENENS PUNKT 10)  
VALG FOR DET FØLGENDE ÅR AF STEMMEBERETTIGEDE BLANDT DE SAMARBEJ-
DENDE MEDLEMMER: 
 
Dirigenten henviste til den udsendte kommenterede dagsorden, hvor det i henhold til § 7 stk. 3 i 
foreningens vedtægter fremgår, at repræsentantskabet blandt de samarbejdende medlemmer vælger et 
antal medlemmer, som får sæde i repræsentantskabet det følgende år. 
Derefter spurgte dirigenten, om repræsentantskabet kunne godkende genvalg og nyvalg, hvilket 
repræsentantskabet gjorde med følgende resultat: 
  
GENVALG: 
Amtsrådsforeningen i Danmark Anders Stenild 
AOF Arbejdernes Oplysnings Forbund Leif Max Hansen  
Danmarks Lærerforening Niels Munkholm Rasmussen 
Dansk Forfatterforening  Birgit Knudsen 
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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 
DKF Det Kooperative Fællesforbund Ole Larsen 
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 
HTS interesseorganisation  Jens Zimmer Christensen 
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 Sonny Berthold 
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 
 
NYVALG: 
Danmarks Biblioteksforening Hanne Pigonska 
DGI Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Else Byskou Jørgensen 
DKIN Den danske komité for internationalt, herunder 
Nordisk, husholdningsfagligt samarbejde Edith Kjærsgaard 
Kommunernes Landsforening         Grethe Olsen 
Netop   Elinor Harder 
 
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 forslag om nyvalg, og landsstyrelsen havde indstillet Frode Sørensen til genvalg  
 
Frode Sørensen blev valgt med akklamation.   
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AD DAGSORDENENS PUNKT 12)  
VALG AF LANDSSTYRELSESMEDLEMMER FOR DE TO FØLGENDE ÅR: 
 
Dirigenten henviste til den udsendte kommenterede dagsorden. I henhold til § 7. stk. 7. punkt 11 er 
følgende landsstyrelsesmedlemmer på valg: Karen Klint, Kristian Pihl Lorentzen, Tulle Olsen, Ole 
Stavad, Preben Sørensen, Else Theill Sørensen og Kristen Touborg. Preben Sørensen havde 
meddelt, at han ikke ønskede genvalg. 
 
Repræsentantskabet genvalgte herefter: 
 
                      Karen Klint 
 Kristian Pihl Lorentzen 
 Tulle Olsen  
 Ole Stavad 
 Else Theill Sørensen 
 Kristen Touborg 
 
AD DAGSORDENENS PUNKT 13) VALG AF TO KRITISKE REVISORER, HVORAF  
ÉN SKAL VÆRE LOKALAFDELINGSREPRÆSENTANT: 
 
Dirigenten havde forstået, at landsstyrelsen indstillede til genvalg af Mette Kofoed Bjørnsen og Roar 
Hymøller 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 6. oktober 2007 i Toftlund. 
 
Peter Bramsen, Toftlund fortalte om forberedelserne og glædede sig til at kunne byde repræsentant-
skabet velkommen i Toftlund til næste år. 
 
Dirigenten spurgte, om dette kunne accepteres. Repræsentantskabet godkendte dette. 
 
Bo Knudsen, Aalborg inviterede repræsentantskabet til at afholde sit møde i 2008 i Aalborg. Der havde 
været forhandlinger med kommunen. Han var godt klar over, at den endelige beslutning først ville blive 
truffet på næste års repræsentantskabsmøde, men han havde ønsket at advisere i god tid. 
 
AD DAGSORDENENS PUNKT 15) EVENTUELT: 
 
Efter flere indlæg gik Frode Sørensen på talerstolen og takkede for genvalget og takkede Frederiksberg 
Kommune og lokalafdelingen for den store indsats med forberedelsen af mødet, der derfor havde fået 
fortrinlige rammer. Han takkede også Kurt E. Christoffersen for veludført dirigenthverv.  
 
Til slut var der fællessang og mødet afsluttedes af dirigenten, der takkede for god ro og orden. 
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