
FORENINGEN NORDEN 
 

REFERAT AF 
Foreningen NORDENs repræsentantskabsmøde 

Lørdag den 6. oktober 2007 kl. 10.00 
i Musik & Teaterhuset, Toftlund 

 
Mødet blev indledt med flaghejsning v./ Bent Mylin og indendørs startede mødet med en fællessang: ”I 
Danmark er jeg født”.  
 
Derefter velkomst ved  Foreningen NORDENs landsformand, Frode Sørensen,   

Borgmester Vagn Therkel Pedersen og 
  Lokalafdelingsformand Peter M. Bramsen 
 
Efter hilsnerne blev der holdt foredrag over emnet ”På sporet af det nordiske, det danske mindretal og de 
nationale friseres indflydelse, økonomisk og politisk i Sydslesvig/Danmark” v./ Lars Harms, SSWs 
repræsentant i Landdagen i Kiel. 

 
Repræsentantskabsmødet gik herefter over til uddelingen af Foreningen NORDENs Hæderspris til direktør, 
professor Jørn Lund. Valget af Jørn Lund blev begrundet af landsformanden (bilag 1), og Jørn Lund holdt en 
inspirerende takketale. Uddelingen blev ledsaget af kulturel aktivitet v./ Egil Alm. 
 
AD DAGSORDENENS PUNKT 1)  VALG AF DIRIGENT: 
 
Frode Sørensen bød velkommen til repræsentantskabsmødet.  
 
Frode Sørensen foreslog derefter fhv. kommunaldirektør Mathias Achner, Toftlund til dirigent. 
 
Mathias Achner 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 repræsentant-skabsmøde 
holdes hvert år i september/oktober. Mødet indkaldes senest 1. maj.” Mødet var indkaldt via Nyhedsbrev 
for tillidsfolk, nr. 1/2007, færdigredigeret 23. marts 2007, og udsendt ultimo marts / primo april 2007. 
 
Dirigenten foreslog derpå følgende stemmetællere: Karen Havelund Andersen, Kerteminde, Jytte Løvaa, 
Viborg og Torben Dinesen, Præstø, som alle 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 2). 
 
Efter beretningen var der debat. 
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Henrik Hagemann, landsstyrelsen takkede for den mundtlige og den skriftlige beretning. Den skriftlige 
beretning viser, at der er orden i foreningen i det daglige og den mundtlige at der er visioner. Han mente, at 
foreningen skulle involvere sig i debatten om de internationale klimaforandringer og det internationale 
klimatopmøde i Danmark i 2009. Han foreslog, at vores involvering på NGO-siden skete i samarbejde med 
Øresundsmiljøskolen, som vi jo har anpart i. Han tog også en anden del af globaliseringen op, nemlig at 
konsekvensen af globaliseringen kan skabe nye grænsehindringer: der kommer en lang række nye retsregler pga. 
internationale konventioner, EU lovgivning mm., der skal omsættes fra internationale til nordiske retsregler. Da 
lovharmoniseringen mellem de nordiske lande er blevet nedtonet og den konkrete udmøntning er blevet ringere, 
bliver reglerne gennemført forskelligt i de enkelte nordiske lande og så opstår der grænsehindringer. Han 
opfordrede til, at landene i endnu højere grad brugte det nordiske samarbejde såvel i forbindelse med en 
koordinering forud for de internationale beslutninger som en koordinering, når beslutningerne skal omsættes til 
lovgivning bagefter. Det andet giver alt for mange forskellige fortolkninger og bliver en belastning for borgerne. 
 
Jens Rahbek Pedersen, landsstyrelsen roste formanden for det han fik sagt, men savnede en masse i 
formandsberetningen. Beretningen burde efter hans mening også have indeholdt afsnit om, at der er mange 
indvandrere, der bor i Sverige fordi de ikke kan få lov at bo i Danmark, hvilket betyder at danskere må flytte til 
Sverige, for at få lov til at bo sammen med en kæreste eller kone. Han mente nordiske værdier er under pres bl.a. 
udsagnet om at ”få har for meget og færre for lidt”. Der er større egoisme i samfundet og der er mindre åbenhed, 
hvor det drejer sig om spin i stedet for standpunkter. Vi tager for lidt mod de, der kommer udefra og er i nød, og 
lader de der kommer rådne op i centre. Også skandalen i DR burde have været nævnt, hvor fordybelsen 
nedprioriteres – der bliver mere P3 og mindre P1. Der er nok af opgaver for Foreningen NORDEN. 
 
Merete Riber, MidtVest-Kredsen takkede for en fyldig og gennemtænkt beretning. Hun takkede også for 
Årsberetningen 2006. Hun anbefalede alle at læse den helt igennem, for så fik man et godt indblik i hele 
foreningens virksomhed. Hun takkede også for bogudgivelsen i forbindelse med Nanna Dreiers bog Paradisfuglen 
om Selma Lagerlöf. Den kunne kun anbefales. 
 
Georg Møller, Birkerød mente, at årsberetningen var lidt for optimistisk i sin beskrivelse af 
venskabsbysamarbejdet. Han syntes, at landsformandens appel i den mundtlige beretning var vigtig, 
venskabsbysamarbejdet er en hjørnesten i vores arbejde og kommunalreformen har været en trussel mod dette 
samarbejde. Men vi skal også byde os til. Kommunernes Landsforening bør spørges og udfordres på dette 
område. Han beklagede også, at flere foreninger tog venskabsbykontakter uden om Foreningen NORDEN, så vi 
skal være aktive. Men foreningen NORDEN kan ikke stå alene, vi skal også være sammen med kommunen om 
at løfte opgaven. Han talte også for en styrkelse af det sjællandsk-skånske samarbejde. 
 
Susanne Prip Madsen, København takkede for oplægget, det var kloge ord. Hun syntes det var godt at 
understrege, at mht. globaliseringen, så havde vi været først på – før det blev moderne. Hun understregede 
vigtigheden af, at vi bruger vores demokratitradition til at lære fra os. Her har vi, som NGO’ere også en rolle at 
spille i f.eks. Østersøområdet, hvor der er brug for mere demokrati i de nye demokratier. Måske burde man 
genoplive demokratifonden, det står ikke godt til alle steder rundt om Østersøen. Hun gjorde også opmærksom 
på den store nordiske dynamik i Øresundsområdet, hvor f.eks. 50 % af de, der arbejder i Fields (Indkøbscenter 
på Amager) er svenskere. Der er behov for bedre integration af danskere i Sverige og svenskere i Danmark. Den 
bedste måde at sælge budskabet om at læse og forstå svensk på, er at fortælle at krimierne er langt billigere i 
Sverige.  
 
Flemming Thøgersen, landsstyrelsen takkede for beretningen og for det arbejde formanden og sekretariatet 
havde bidraget med i årets løb. Med hensyn til venskabsbysamarbejdet syntes han vi skulle lade være med at 
begræde, at kommunerne sparer det væk, men se på mulighederne for at revitalisere samarbejdet på folkeligt 
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plan. Så kan vi give venskabsbysamarbejdet den form og det indhold, som passer til vor tid. Han mindede om, at 
der er penge i EU-systemet til venskabsbysamarbejde.  
 
Stig Thorup Rasmussen, Skælskør henviste også til venskabsbysamarbejdet og mente det var vigtigt med den 
økonomiske opbakning, men også den politiske opbakning var yderst vigtig i kommunerne. Men det er 
kommunalpolitikerne lokalt, vi skal have fat i. Så mente han, at vi kunne stille os til rådighed i kommunerne, når 
de skulle udfylde rammerne vedrørende globaliseringsredegørelsen. Vi har erfaringerne fra vores nordiske 
arbejde på skoleområdet, det pædagogiske, kultur mm. 
 
Kristina Aaltonen, København var glad for at deltage i repræsentantskabsmødet og møde så mange 
mennesker med et nordisk engagement. Hun takkede også landsformanden for beretningen. Men det er svært at 
forklare de unge i hendes generation om det vigtige ved det nordiske, hvis ikke vi i højere grad kommer ud over 
rampen med vores samfundsengagement. Foreningen NORDEN burde vælge et tema, som der virkelig blev 
satset på: 2009 kan være foreningens klimaår. Det kan vinkles på mange måder, og kan måske sikre, at vi 
kommer ud over rampen. Hun beklagede, at Nordisk Ministerråd i sin iver for at professionalisere ikke synes 
borgerinddragende virksomhed er vigtig. Det må vi folkelige gøre noget ved. 
 
Bendt Thuesen, skolenetværket glædede sig over Jørn Lunds sprogpolitiske indlæg. Han nævnte kampen om 
Nordplus, som vi desværre tabte, så vi ikke længere har de mange midler til uddeling til klasseudveksling. Men nu 
må vi vænne os til den nye situation og tage det derfra. Han nævnte Internt Kursus, hvor der var kommet en lang 
række ideer til det centrale skolearbejde men ikke mindst til lokal gennemførelse. Han nævnte også to muligheder 
for gæstelærere lokalt. Den ene er Poul Lundsgaard-modellen, hvor en aktiv tidligere lærer tager timer i skolerne 
og indfører eleverne i skandinaviske sprog og nordiske forhold. Den anden er at nordiske medborgere, der bor i 
området kan undervise i det skandinaviske sprog, som de behersker som modersmål. Der er så også en 
betalingsmodel, nemlig at der bliver lavet et centralt register over undervisere. Et område, der er vigtigt er 
lærebøger i skandinaviske sprog og nordiske forhold. Det kan indgå i så godt som al undervisning (dansk, 
historie, geografi, hjemkundskab mm.) Også lærernes færdigheder i at undervise i de nordiske emner er det 
vigtigt at få opgraderet – det skal ske gennem lærerseminarierne, men de har vist sig tunge at danse med.  
 
Kathrine Stensgaard, Svendborg understregede, at det var rart at komme til Toftlund og møde en inspirerende 
og optimistisk landsformand. Hun fortalte om venskabsbyarbejdet i Svendborg, som var faldet godt på plads 
efter kommunesammenlægningen. Nu er der også aftalt et fast tilskud til venskabsbysamarbejdet i Svendborgs 
venskabsbykreds. 
 
Grethe Olsen, Kommunernes Landsforening og skolenetværket tilbød at hjælpe med kontakten til 
Kommunernes Landsforening vedrørende venskabsbysamarbejdet. Hun var enig i, at man ikke bare kunne slette 
et sådant samarbejde og især skulle man være varsom med ikke at bryde en venskabsbykæde pga. særlige 
danske forhold. Hun understregede også, at der skulle være indhold i venskabsbysamarbejdet, hvis det skulle 
have politisk opmærksomhed lokalt, men det folkelige element var særdeles vigtigt. Og så sluttede hun sig til de 
tidligere forslag om at sætte klima på foreningens dagsorden, det ville hun tage med til skolenetværket. 
 
Peter Munch, Birkerød havde roser til beretningerne. Han henviste i den forbindelse til forordet i den skriftlige 
beretning, hvor der står, at foreningen skal fastholde en positiv medlemsudvikling. Han foreslog, at vi satte et mål 
om en 10 % nettomedlemsfremgang pr. år, og at man fandt en måde hvorpå man kunne honorere de, der når 
målet. Han nævnte også en sag, hvor en dansk virksomhed krævede arbejdstilladelse for en nordbo, som skulle 
arbejde på virksomheden, hvilket ikke kan være rimeligt. Han mente også at landsforeningen skulle med i 
Øresundskontakt, ligesom han opfordrede til at bruge Nordisk Kulturfond. 
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Frode Sørensen, landsformand kommenterede indlæggene og glædede sig over de pæne ord om beretningen 
og ikke mindst den gode stemning, der var at spore i alle indlæggene. Han var enig i at prioritere 
klimaforandringerne, og vi har et tilløb frem til klimakonferencen i 2009. Men vi skal også have de andre nordiske 
lande med. At globalisering kan medføre nye grænsehindringer er et problem, som både vi og Nordisk Råd må 
tage op, det kan ikke hjælpe, at når vi river en grænsehindring ned opstår der to nye. Han understregede, at 
Foreningen NORDEN er partipolitisk neutral, og at vi ikke har diskuteret asyllejre-problematikken. Han var enig 
i, at det er helt uforståeligt at det, at Danmarks Radio har forbygget sig skal betyde, at mange gode ting forsvinder 
fra vores public service station. Han var enig i, at det var godt, at vi havde fået genoplivet Foreningen NORDENs 
Forlag med en god bogudgivelse. Venskabsbyerne er vores hjerteblod, og det skal styrkes. Vi skal gentage 
vores henvendelser til Kommunernes Landsforening, som indtil videre er stødt på en mur. Men han understregede 
også, at det var lokalt, at man måtte bide kommunerne i haserne, så de fortsætter venskabsbysamarbejdet. Han 
glædede sig også over den udbygning af det nordiske samarbejde, der betyder, at en parlamentariker fra et 
nordisk land kan stille et spørgsmål til en minister i et andet nordisk land og forlange svar inden for en frist på seks 
uger. Østersøområdet og samarbejdet der er vigtigt, men også besværligt med Rusland i den østlige ende. Vi taler 
om de baltiske lande, men indbyrdes er de meget forskellige, ligesom de har meget lidt internt samarbejde. Men 
nu er de heldigvis kommet med i EU og Nato, så de er faldet godt på plads i det internationale samarbejde og er 
Nordens gode naboer. Han var også enig i, at venskabsbysamarbejdet ikke blot er et spørgsmål om kommunale 
penge, men også et spørgsmål om politisk opmærksomhed i kommunalbestyrelserne og politisk opbakning. Tag 
fat i de kommunale rødder og rusk dem. Tilbage til den internationale klimakonference i Danmark 2009, den kan 
måske give anledningen til, at vi i Foreningen NORDEN – hvis vi gennemfører strukturændringerne senere på 
dagen – kan tage netop dette tema op på det første tema-repræsentantskabsmøde, som skal holdes 2009. Han 
var også enig i, at vi bliver mere multikulturelt orienterede og må se foreningens udvikling både politisk og 
organisatorisk i det lys. Så takkede landsformanden Bendt Thuesen for hans mangeårige indsats i foreningens 
skolearbejde, som formand for foreningens skolenævn og senere skolenetværk. Du har gjort et godt stykke 
arbejde, og du har gjort en god overdragelsesforretning. Han takkede også Grethe Olsen fra Kommunernes 
Landsforening for, at hun ville tage det nordiske venskabsbysamarbejde op i KL’s regi og støtte foreningens 
synspunkter. Landsformanden var enig i, at foreningen skulle udnytte de muligheder, der var for at få tilskud 
gennem Nordisk Kulturfond, hvilket han, som medlem af bestyrelsen for fonden, også kunne se flere udnyttede. 
Frode Sørensen sluttede med at takke for en god og livlig debat. 
 
Dirigenten bad derefter forsamlingen om at godkende de 2 beretninger, hvilket man gjorde. 
 
Under debatten var der frokostpause. Efter pausen indledte forsamlingen eftermiddagens møde med sangen 
”Den mindste klump, mit lille våde land”. Derefter var der hilsner fra Kristin Olafsdottir, 
generalsekretær i Foreningerne Nordens Forbund, fra Casper Udemark, Foreningen NORDENs 
Ungdom og fra Lars Aagaard, Nordisk Informationskontor i Flensborg. 
 
Frode Sørensen kvitterede for hilsnerne og meddelte FNU’s repræsentant, at for hver gang de leverede et 
medlem til Foreningen NORDEN, skulle vi nok sikre et ungdomsmedlem til FNU.  
 
AD DAGSORDENENS PUNKT 3)  
LANDSSTYRELSENS FORSLAG TIL STRATEGIPLAN: 
 
Dirigenten henviste til den udsendte kommenterede dagsorden.  
Dirigenten gav ordet til formanden for Organisationsudvalget Arne Nielsen, der gjorde opmærksom på, at 
Strategiplan 2006 – 2008 blev vedtaget på sidste års repræsentantskabsmøde, så en egentlig ny Strategiplan 
2008 – 2010 vil først blive vedtaget til næste år. 
Da det ikke medførte bemærkninger, gik dirigenten videre til næste punkt.  
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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 de i forbindelse med den 
kommenterede dagsorden udsendte forslag fra Foreningen NORDENs Fynskreds  og Jakob Kjær, 
Foreningen NORDEN, Malt Herred. Ordet blev givet til en repræsentant fra forslagsstillerne, der motiverede 
forslagene: 
 
Forslag fra Foreningen NORDENs Fynskreds: 
 
Foreningen NORDEN beder samtlige kredse udnævne to eller flere ildsjæle i kredsene til Foreningen 
NORDENs nordiske ambassadører. 
Ambassadørerne tilbyder skolerne i deres område vederlagsfri gæstelærer, som i en eller flere timer 
fortæller om nordisk historie og nordiske værdier. 
 
Forslag fra Jakob Kjær, Foreningen NORDEN, Malt Herred: 
 
OPFORDRING TIL AT UDARBEJDE ET STUDIEKREDSMATERIALE OM NORDISK 
IDENTITET. 
Forslag.  Forslaget er, at NORDEN tager initiativ til at udarbejde et hæfte, der vil gøre det lettere for de lokale 
kredse at gennemføre en studiekreds om, hvad det betyder at være nordisk, hvad vi står for, og hvad vi eventuelt 
kan bidrage med af værdier overfor den øvrige verden. 
Formål.  Formålet er at styrke medlemmernes bevidsthed om, hvilke værdier vi har i det danske og nordiske 
samfund. Det kan vi have behov for, når vi møder fremmede, som derved måske bedre kan forstå os. Vi kan 
også have behov for denne bevidsthed, når vi diskuterer med egne landsmænd og familie om vore holdninger til 
fremmede kulturer. Endelig kan værdierne tilsyneladende indgå i hele globaliseringsproblematikken. 
Anledning. Et bestyrelsesmedlem i Maltkredsen rejste det enkle spørgsmål: Hvad står vi egentlig for, når vi siger, 
at vi er nordiske. Det førte til, at vi gennemførte en studiekreds over emnet i Vejen. Vi var 20 deltagere og kom 
kun omtrent til ende. I efteråret vil en lignende studiekreds blive tilbudt i Holsted. 
Fordele ved et hæfte. Med et hæfte til hver deltager bliver det lettere at planlægge et studie-kredsforløb. Det 
bliver muligt, at deltagerne har en fælles viden om basale emner, Centrale spørgsmål kan indgå, og deltagerne kan 
derved have overvejet dem, før man debatterer dem. Endvidere kan man anbefale supplerende information. 
Tidspunkt.  Debatten om værdierne i vort samfund er allerede begyndt, men den er næppe endt. Den er central 
såvel i den kulturelle, politiske og religiøse debat, men den kan også få stor økonomisk betydning. 
Særlige muligheder.  Som støttemateriale er der nylig udkommet særdeles velegnet materiale. Det drejer sig om 
”Norden som global vinderregion” fra Nordisk Råd og formentlig om Integrationsministeriets undersøgelse over 
”Værdier og normer – blandt udlændinge og danskere”. 
Eksempel.  Vedlagt er det kompendium, som vi i Malt herred har udarbejdet til den studiekreds, der allerede er 
afviklet. Det blev til sidst suppleret med en SWOT-analyse over trusler, og endelig er der en oversigt over 
benyttet litteratur.   Det hele fremsendes med en overbevisning om, at det kan bliver mere anvendeligt, hvis nogle 
flere ser kritisk på det. 
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Frode Sørensen mente, det var to gode forslag. Han foreslog, at vi nu beder kredsene  om at undersøge 
mulighederne for at gennemføre forslaget fra Fyn og landskontoret ville se på kompendiet, der skal ligge som 
grundlag for studiekredse og få det udviklet i samarbejde med forslagsstilleren.  
 
Dirigenten spurgte om repræsentantskabet kunne tiltræde landsformandens indstilling, hvilket 
repræsentantskabet gjorde. 
 
AD DAGSORDENENS PUNKT 6) VEDTÆGTSÆNDRINGER: 
 
Dirigenten henviste til det udsendte forslag og gav ordet til Organisationsudvalgets formand Arne Nielsen, der 
forelagde landsstyrelsens indstilling. Dirigenten kunne efter forelæggelsen konkludere, at der var enstemmig 
opbakning til de nye vedtægter (Bilag 3). 
 
AD DAGSORDENENS PUNKT 7) GODKENDELSE AF REGNSKAB: 
 
Dirigenten henviste til Foreningen NORDENs regnskab for 2006, der var udsendt, 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. 
 
Peter Jon Larsen forelagde regnskabet, der i høj grad 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 udsendte kommenterede dagsorden og oplyste, at kontingentet – bortset fra sidste år, 
hvor kontingentet blev forhøjet udover prisindekset - reguleres hvert andet år på basis af Forbrugerprisindekset. 
Da der fandt en regulering sted i 2006, skulle kontingenterne først reguleres på ny i år 2008 med virkning fra 
2009. 
 
Dirigenten gjorde dog opmærksom på, at landsstyrelsen indstillede uændret kontingentfordeling (50-50) 
og oplyste samtidig, at indstillingen også omfattede, at kredsenes medlemstilskud også i år 2008 vil være 7 
kr. pr. medlemskab. 
   
Den af landsstyrelsen indstillede kontingentfordeling blev vedtaget, ligesom forsamlingen vedtog at kredsenes 
medlemstilskud også i 2008 vil være 7 kr. pr. medlemskab. 
 
AD DAGSORDENENS PUNKT 9)  
GODKENDELSE AF JUSTERET BUDGET FOR DET LØBENDE ÅR  
OG BUDGET FOR DE TO FØLGENDE ÅR: 
 
Dirigenten henviste til revideret budget for år 2007 samt revideret budgetforslag for 2008 og nyt budget for 
2009, som var udsendt samt meddelte, at Landsstyrelsen indstillede  budgetforslagene til vedtagelse 
 
Peter Jon Larsen forelagde forslagene til revideret budget. 
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Herefter var der en kort debat. 
 
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 og gjorde opmærksom på, at der efter 
bilagsmaterialets udsendelse var modtaget yderligere ændringer til listen. Ændringerne blev forelagt. Derefter 
spurgte dirigenten, om repræsentantskabet kunne godkende genvalg og nyvalg, hvilket repræsentantskabet 
gjorde med følgende resultat: 
  
Genvalg:  
  
AOF Arbejdernes Oplysnings Forbund Leif Max Hansen 
Danmarks Biblioteksforening Hanne Pigonska 
DGI Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Else Byskou Jørgensen  
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 
DKIN Den danske komité for internationalt, herunder 
Nordisk, husholdningsfagligt samarbejde Edith Kjærsgaard 
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 
Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark   Johnny Skovengaard 
Foreningen af mejeriledere og funktionærer  B. Lindy Olesen 
HORESTA Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets  
Arbejdsgiverforening  Eric Nedergaard 
HTS interesseorganisation  Jens Zimmer Christensen 
Kommunernes Landsforening         Grethe Olsen 
Landbrugsraadet         Ole Klintgaard Larsen 
Landsforbundet af Voksen- og Ungdomsundervisere Lis Særmark-Thomsen 
Landsorganisationen Danmarks Teaterforeninger Ole Rasmussen 
Liberalt Oplysnings Forbund Sonny Berthold 
Netop   Elinor Harder 
Rådet for Dansk Forsikring og Pension Claus Tønnesen 
Selskabet til fremme af levende kultur i skolen Randi Arnth Jørgensen 
Specialarbejderforbundet SID Verner Klemmesen 
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NYVALG: 
 
Amtsrådsforeningen i Danmark (nu Danske Regioner) ønsker at udtræde 
Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark (nu 3 F)           ønsker at udtræde 
Håndværksrådet             ønsker at udtræde 
Dansk Ungdoms Fællesråd             Rasmus Hylleberg 
Det kooperative Fællesråd (nu Kooperationen)                      Ole Larsen  
Den Danske Præsteforening Søren Agersnap 
Frie Grundskolers Fællesråd  Per Kristensen 
Folkehøjskolernes Forening i Danmark  Jens N. Christiansen 
Folkeuniversitetet i Danmark Jan Zimmermann 
Landsorganisationen i Danmark LO  Erik Nielsen 
Nærings- og Nydelsesmiddelarbejderforbundet (N.N.F.)    Mogens Eliasen 
Samarbejdsforum for Danske Lytter- og Seerorganisationer Peter Fuglsang 
Tobaksindustrien  Jens Hennild 
 
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.  
 
Frode Sørensen takkede for genvalget og udtrykte glæde over samarbejdet med alle foreningens led.  
 
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: Sonny Berthold, Henrik Hagemann, Dorit Myltoft, Susanne Prip Madsen, 
Mogens Brock, Vibeke Bille-Hansen og Christian Steffensen. Han gjorde opmærksom på, at Vibeke Bille-
Hansen havde meddelt, at hun ikke ønskede at fortsætte, ligesom Kristian Pihl Lorentzen, der var på valg 
sidste år, ligeledes har ønsket at trække sig. 
Dirigenten konstaterede, at der ikke var indstillet nye medlemmer til landsstyrelsen. Ifølge vedtægternes § 
10,stk.2 står, at ”Repræsentantskabsmødet vælger indtil 14 Landsstyrelsesmedlemmer med toårige mandater, 
det vil sige højest 7 hvert år. Genvalg er muligt.”, hvorfor han bad forsamlingen godkende genvalg af:  
 

Sonny Berthold 
 Henrik Hagemann 
 Dorit Myltoft 
 Susanne Prip Madsen 
 Mogens Brock 
 Christian Steffensen 
 
Ovennævnte blev genvalgt. 
 
 



 9 

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 nyvalg af 
Hans Peter Jørgensen, Silkeborg 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 i konsekvens af vedtægtsændringerne afholdes i Ålborg lørdag den 24. maj 2008. 
 
Frode Sørensen gjorde opmærksom på, at Ålborg kommune havde været tilbageholdende med at betale for et 
værtskab, hvorfor han bad om elastik i beslutningen, så hvis en anden kommune bød sig til med betaling, så 
kunne landsstyrelsen vælge den løsning. 
 
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. Alt kan siges, men 
intet besluttes! 
 
Jann Rasmussen, Karup opfordrede landsforeningen til at tage kontakt med flere rederier og andre 
transportører, der har Norden som arbejdsmark, for at få rabatter. Han glædede sig over de 10 %, som det nu 
var lykkedes at få hos Stena-line. 
 
Frants Hagen Hagensen, landsstyrelsen understregede, at Norden består af fem lande og tre selvstyrende 
områder, og så er det godt at have nogle gode naboer. 
 
Frode Sørensen takkede for genvalget og takkede kommunen og lokalafdelingen for den store indsats med 
forberedelsen af mødet, der på grund af lokalafdelingens ihærdige forberedelse havde fået fortrinlige rammer.  
 
Han takkede også dirigenten for veludført hverv.  
 
Mødet afsluttedes herefter af dirigenten, der takkede for god ro og orden. 
 
Herefter var der fællessang: ”For en fremmed barsk og fattig”. 
 
 
 

 
08.09.07  PJL/pjl 


