
FORENINGEN NORDEN

REFERAT AF
Foreningen NORDENs repræsentantskabsmøde

lørdag den 24. maj 2008 kl. 10.00
i byrådssalen på medborgerhuset, Ålborg

Mødet  blev  indledt  med  velkomst  af  landsformanden  Frode Sørensen  og en  sang.  Derefter  var  der 
Fællessang: I østen stiger solen op. Akkompagnement: Poul E. Frederiksen 

Velkomst v./ Landsformanden Frode Sørensen
Viceborgmester Kristian Schnoor, Aalborg kommune  
Bo Knudsen, Lokalafdelingen for Aalborg og Omegn.

Uddeling af Foreningen NORDENs Hæderspris
til forfatteren Vagn Lundbye.

Kulturelt indslag ved Det grønlandske Kor.

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 jf. vedtægternes § 7 stk. 4: “Ordinært repræsentantskabsmøde 
holdes hvert år i maj/juni. Mødet indkaldes senest 1. marts.” Mødet var indkaldt via Nyhedsbrev for 
tillidsfolk, nr. 1/2008 og udsendt februar 2008. 

Derefter  forslog  dirigenten  Kristina  Aaltonen,  København,  Grete  Østergaard,  Langeskov  og  Erik 
Hedegaard, Odder som stemmetællere. De blev valgt af repræsentantskabet.

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 1).

Efter beretningen var der debat.

Poul E. Frederiksen, landsstyrelsen  takkede for en god beretning. Fortalte om en oplevelse på et 
svensk posthus hvor der krævedes pas for at foretage en indbetaling af et beskedent beløb. Det bliver 
mere  almindeligt  at  man  skal  vise  pas  ved  forskellige  lejligheder  i  Norden.  Vi  vil  have  disse 
grænsehindringer væk! Han udtrykte tvivl om at det er rigtigt at kontingentforhøjelsen går tilbage til 
lokalafdelingerne,  vi  burde  i  stedet  for  anvende  disse  midler  til  at  ansætte  en  fuldtids 
informationsmedarbejder.  Vi  skal  have  afsat  midler  til  at  lave  kampagner  for  at  skaffe  flere 
medlemmer. Den nordiske sangbog, som vi i foreningen har arbejdet med i et stykke tid – men ikke 



haft  økonomi  til  at  udgive  –  den  vil  om  kort  tid  kunne  findes  som  net-udgave  på  foreningens 
hjemmeside. Han mente at formands-info var godt og havde fundet en god form.

Susanne  Prip  Madsen,  landsstyrelsen  takkede  for  beretningen,  men  fandt  det  meget  trist,  at 
foreningen måske  skal  sige  farvel  til  Frederiks  Bastion.  Vi  skal  ikke  tøve  med  at  engagere  os  i 
Østersø-samarbejdet. Norge og Island deltager for fuld kraft og det er i det hele taget et velfungerende 
NGO-samarbejde.  Foreningen NORDEN er  velkendt  og respekteret  i  landene omkring Østersøen. 
Udtrykte håb om vi fortsat vil prioritere Østersøsamarbejdet, som i høj grad er med til at støtte den 
fortsatte demokratiske udvikling i landene og organisationerne østpå.

Knud Schødt, Silkeborg kommenterede beretningens sprogpolitiske afsnit om bl.a. nabosprog.
Mente at man godt kunne ændre reglerne for den danske retskrivning så de i højere grad tager hensyn 
til vores naboer. Nævnte som eksempel af forstavelsen ”af” kunne afløses af ”av”. Mente, at det er 
glædeligt at de Nordiske Informationskontorer fortsat får støtte. I Silkeborg har man haft stor glæde af 
initiativet  fra  informationskontoret  i  Flensborg  vedrørende  læsekredse.  Ville  gerne  have  at 
Landslotteriet fortsætter, da der er muligheder for lokalafdelingerne endnu.

Georg Møller,  Rudersdal  takkede for en god beretning og var meget glad for at  globaliseringen 
havde fået en fremtrædende placering i strategiplanen. Ønskede tillykke med Ole Stavads placering i 
Grænsehindringsforum. Det er vigtigt at der bliver gjort en særlig indsats i vækstområder som f.eks. 
Øresundsregionen  og  Triangelområdet.  Foreningen  har  behov  for  en  god  og  aktiv  hjemmeside. 
Landskontoret skal styrkes økonomisk, derfor skal aktivitetsfonden ikke genetableres.

Axel Schade, Brønderslev  mente det er glædeligt,  at informationskontorerne fortsat  kan modtage 
økonomisk støtte fra Nordisk Ministerråd. Det ville være godt hvis vi også kunne få et i Nordjylland! I 
Brønderslev  skal  de  indgås  en  ny  venskabsbyaftale  efter  kommunesammenlægningen.  Heldigvis 
fortsætter venskabsbyarbejdet i den gode gamle ånd i et tæt samarbejde mellem byrådet og Foreningen 
NORDEN. Vi burde have haft nærmere informationer om Skumringstid senest 1. maj af hensyn til 
planlægningen af lokale aktiviteter.

Lis  Knudsen, Lyngby-Taarbæk  mente,  at  klima/miljøprojektet  kan blive en rigtig vindersag for 
foreningen, hvis det gribes rigtigt an. Det kan give os gode kontakter til de yngre aldersgrupper.

Sonja Fogsgaard, Langeland  takkede for en god beretning og udtrykte sig enig i Axels Schades 
betragtninger omkring Skumringstid.

Ole Stavad, landsstyrelsen  takkede for god beretning – både den skriftlige og mundtlige. Det er 
vigtigt at vi ”går til toppen” når det gælder sager som Norden i Fokus. Vi skal kontakte Betel Haarder 
og generalsekretæren i ministerrådet inden beslutningerne træffes! Jeg er selv villig til at hjælpe med 
disse kontakter og måske kunne Knud Enggaard også inddrages. Denne sag er vigtig for os for det 
ville  være  meget  kedeligt  hvis  vi  mister  Frederiks  Bastion.  Vi  skal  handle  inden  sommerferien! 
Landslotteriet skal gennemgå, kritisk så vi kan bevare det. Præmiesummen skal udgøre ca. 25% af 
salgsindtægterne  Ikke  som  nu,  hvor  de  udgør  ca.  40%.  Der  er  bl.a.  i  Sverige  bekymring  om 
venskabsbysamarbejdet  efter  kommunesammenlægningen  i  Danmark.  Vi  skal  skaffe  os  et  fuldt 
overblik over hvilke forbindelser der eksisterer.  Gav udtryk for, at det nye Grænsehindringsforum har 
gode muligheder for at yde en positiv indsats, da alle regeringerne nu har udpeget repræsentanterne. 
Vi skal finde løsninger på flere områder bl.a. er det vigtigt at finde en løsning på pensionsområdet, da 
nogle pensionister, der er flyttet til et andet nordisk land kun opnår en tredjedel af den pension de 
ellers ville have fået. Nævnte at han gerne modtager tip om grænsehindringer fra de, der har oplevet 
sådanne. 
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Jakob Kjær, Malt Herred takkede for en god beretning og nævnte en lokal studiekreds med temaet: 
Danskernes  nationalfølelser.  I  den  forbindelse  blev  dette  hæfte  anbefalet  til  lokale  studiekredse: 
Danskernes nationale Forestillinger.

Svend E. Jensen, Herning takkede for en god beretning og udtrykte glæde over, at der blev gjort en 
god indsats når politikerne/embedsmændene vil tage projekterne fra os – som eksemplet med Norden i 
Fokus. I Herning mener vi, at tiden er løbet fra Landslotteriet. Vi kan i hvert fald ikke tjene penge på 
lodseddelsalget!  Spurgte om der lokalt  var gjort noget ved ambassadørordningen overfor skolerne 
således som det blev anbefalet på sidste repræsentantskabsmøde. Elever i Herning vil gerne i kontakt 
med venskabsklasser for at drøfte klima og miljø.

Grethe  Olsen,  Kommunernes  Landsforening  (KL)  fortalte  at  hun  efter  sidste  års 
repræsentantskabsmøde kontaktede KL for at få en oversigt over venskabsbysamarbejdet. Oversigten 
var ikke særligt fyldestgørende, derfor er det rigtigt som foreslået af Ole Stavad, at det skal analyseres 
nærmere. I Nordsjælland har vi taget fat i skolearbejdet ved at kontakte dansk-konsulenten ved Center 
For Undervisningsmidler (CFU). Foreningen NORDEN kan få linket sin hjemmeside (skolearbejdet) 
CFU’s  hjemmeside.  Anbefalede i  øvrigt  Rasmus  Lyberts  børneteaterforestilling i  forbindelse  med 
klima/miljøarbejdet.

Kristina Aaltonen, København mente, at skolearbejdet er vigtigt, da det giver os en naturlig kontakt 
til  børn  og  unge.  Udtrykte  støtte  til  den  nye  udvalgsstruktur.  Der  skal  være  tydelige  mål  for 
udvalgenes arbejde. Det er vigtigt at vi ikke mister projekter som Hallo Norden og Norden i Fokus, 
for så mister vi samtidig væsentlige platforme for det folkelige nordiske samarbejde. Vi skal i alle de 
nationale Nordenforeninger koordinere vores aktiviteter via FNF, som i den forbindelse bør styrkes. 
Vi  skal  sikre  at  de  brede  folkelige  nordiske  projekter  ikke  taber  terræn  til  Topforskning  i 
globaliseringens hellige navn.

Henrik Hagemann, landsstyrelsen rettede en tak til deltagerne fordi, de var mødt frem i dette brede 
forum for at samtale og udveksle synspunkter – det er et sundt tegn. Mente ikke der er politiks vilje til 
en revision af retskrivningen i Danmark. Sporene efter ændringerne i kommateringen skræmmer! Vi 
gør i sproggruppen hvad vi kan for at fremme sprogforståelsen. 
Vi  har  fra  dansk  side  haft  tradition  for  at  gå  forrest  når  det  gælder  nyskabelser  i  det  nordiske 
samarbejde. På globaliseringsområdet er initiativet udsprunget i Danmark – på Nordisk Råds session i 
København.  Det  forholdsvis  lille  beløb  der  er  afsat  til  Topforskning  i  forbindelse  med 
globaliseringsinitiativet  vil  generere  meget  større  beløb  via  national  og  privat  finansiering  af 
forskningen. Foreningen NORDEN er katalysator for de nordiske netværk. Benyt dem og beskyt dem!

Bo Knudsen, Aalborg anbefalede, som ansvarlig for skolearbejdet i Aalborg og Nordjylland, at man 
lokalt forsøgte at finde en ansvarlig for skolearbejdet. En der har tid og lyst til at arbejde med denne 
vigtige opgave. Kontingentstigningen har betydet at vi har fået råd til mere lokalt. Det skulle gerne 
resultere  i  flere  medlemmer!  Vi  bør  fortsætte  med  lodsedelsalget  –  det  giver  god  kontakt  til 
lokalbefolkningen.
 
Nævnte på vegne af  Birgit  Knudsen, Forfatterforeningen,  et forslag om at indstifte  en Nordisk 
Sprogpris.  Den  skulle  etableres  og  udeles  af  Foreningen  NORDEN  og  Forfatterforeningen  i 
fællesskab.

Frode Sørensen takkede for en god og engageret debat. Til Susanne Prip Madsens bemærkninger om 
foreningens deltagelse i Østersøsamarbejdet bemærkede han at forretningsudvalget vil drøfte om vi 
skal have en anden rolle i dette samarbejde. Til de mange kommentarer om landslotteriet sagde han at 
det var glædeligt at så mange var engageret i dette og han opfordrede endnu flere lokalafdelinger til at 
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deltage aktivt  i  salget af lodsedler.  Samarbejdet i FNF fungerer fint og der er god kontakt til  de 
nordiske  parlamentarikere  –  dette  har  været  en  stærkt  medvirkende  årsag  til  at  tilskuddet  til  de 
nordiske informationskontorer er blevet bevaret. Han var enig med Ole Stavad i at der hurtigt skal 
tages kontakt til Bertel Haarder og generalsekretæren i Nordisk Ministerråd for at sikre projekternes 
fremtid.  Til  bemærkningerne  om  venskabsbysamarbejdet  fra  bl.a.  Axel  Schade sagde  han  at 
venskabsbysamarbejdet  fungerer  bedst  når  både  Foreningen  NORDENs  lokalafdeling  og  byrådet 
deltager aktivt  i  dette samarbejde. Afslutningsvis bemærkede han, at de nordiske parlamentarikere 
bakker fuldt op bag det folkelige nordiske samarbejde og de anser det for meget vigtigt.

Repræsentantskabet vedtog enstemmigt beretningen.

Efter frokost indledtes mødet med fællessang: Blæsten går frisk over Limfjordens vande.

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 forelagde Strategiplan 
2008 – 2010.

Arne Nielsen, landsstyrelsen fremlagde strategiplanen og trak en linje til beretningen og debatten om 
denne. Bemærkede at strategi- og virksomhedsplanen heldigvis ligger tæt op det der arbejdes med i 
FNF.

Kristina Aaltonen, København takkede for et godt dokument, som kan anvendes lokalt. Vi kan lære 
meget af hinanden i Norden indenfor udannelsessystemerne fordi vi bygger på samme værdigrundlag.

Georg Møller, Rudersdal mente det er vigtigt at fastholde det nordiske venskabsbysamarbejde, men 
man  tænker  nu  mere  globalt  i  kommunerne.  Foreningen  NORDEN  er  det  nordiske  led  i 
venskabsbysamarbejdet. Det er vores primære rolle.

Axel Schade, Brønderslev takkede for et fint og velskrevet dokument, som er meget brugbart lokalt. 
Vi arbejder allerede som beskrevet i vision 5!

Susanne Prip Madsen, landsstyrelsen takkede for et godt og brugbart papir. Foreningen NORDEN 
kan fortælle om de nordiske værdier til indvandrerorganisationer m.m. Det er der et stort behov for.

Arne Nielsen. Takkede for opbakningen og de faldne bemærkninger.

Efter en kort afklaringsrunde blev den foreslåede Strategiplan vedtaget (bilag 2). 

AD DAGSORDENENS PUNKT 4)  FORSLAG FRA LANDSSTYRELSEN:

Dirigenten gjorde opmærksom på, at ingen forslag var modtaget.

AD DAGSORDENENS PUNKT 5)  FORSLAG TIL BEHANDLING JF. § 7, STK. 4.:

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

AD DAGSORDENENS PUNKT 6) GODKENDELSE AF REGNSKAB:
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Dirigenten henviste til  Foreningen NORDENs regnskab for 2007, der var udsendt,  som bilag til  den 
kommenterede dagsorden sammen med revisionsprotokol og udtalelsen fra foreningens kritiske revisorer. 
Han henviste også til, at forretningsudvalget 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 7) 
FASTSÆTTELSE AF KONTINGENTER OG KONTINGENTFORDELING:

Dirigenten henviste til den udsendte kommenterede dagsorden og oplyste, at Repræsentantskabet i 1984 
havde  vedtaget,  at  kontingentet  for  Foreningen  NORDEN  reguleres  hvert  andet  år  på  basis  af 
Forbrugerprisindekset. Da sidste regulering fandt sted pr. 2007, skal kontingenterne reguleres på ny pr. 
2009. Forbrugerprisindekset er ifølge Danmarks Statistik steget med 3,8 % fra oktober 2006 til februar 
2008, hvorfor følgende forslag til kontingentsatser var stillet:

Kontingentformer Kontingent for 
indeværende 
periode

Kontingent 
fra 1.1.2009

Personligt medlemskab:
220 kr. pr år 230 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 290 kr. pr år 300 kr. pr år
Pensionistmedlemskab:
Medlemskab dækker en pensionist fra det fyldte 65. år samt 
førtidspensionister 130 kr. pr år 135 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 160 kr. pr år 165 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 455 kr. pr år
Biblioteksmedlemmer:
Disse modtager ekstra medlemsgoder i form af informations-
materiale og tilbud om nordiske arrangementer 365 kr. pr år 380 kr. pr år
  
Vedrørende  kontingentfordeling  mellem  lokalafdelinger  og  landsforening  indstiller landsstyrelsen  til 
repræsentantskabet, at man fastholder en uændret kontingentfordeling (50/50). Kredsenes medlemstilskud 
i år 2009 - 2010 vil være 7 kr. pr medlemskab.
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Dirigenten henviste til forslag modtaget fra Viborg afdeling (Jytte Løvaa): ”Fra Viborg vil vi gerne stille 
forslag om,  til  pkt.  7,  at  kontingent  bliver  personligt,  f.eks.  kr.  100 pr.  person.  Og slette  om det  er 
husstand, pensionist, mv.”

Forslaget  blev  trukket  tilbage  og  dirigenten  kunne  herefter  fastslå,  at  de  ovennævnte  ændringer  af 
kontingentsatserne  og  forslag  til  fordeling  mellem  lokalafdelinger  og  landsforening  samt  kredsenes 
medlemstilskud var vedtaget.

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 2008 samt revideret budgetforslag for 2009 og nyt budget 
for  2010,  som  var  udsendt  samt  meddelte,  at  forretningsudvalget  indstillede  budgetforslagene  til 
vedtagelse. Dirigenten henviste også til  Forslag modtaget fra Fynskredsen (Kathrine Stensgaard): 
”Fynskredsen foreslår at landsforeningen også i fremtiden afsætter et beløb på 50.000 kr. på det årlige 
budget til bevarelse af aktivitetsfonden.
Fonden kan søges af lokalafdelingerne som støtte til  aktiviteter, der er fornyende og henvender sig til 
potentielle nye medlemmer.
Fonden er vedtaget i tidligere handlingsplaner og oprettet for at give inspiration til lokalafdelingerne. Vi 
synes det er en vigtig hjælp til lokalafdelingerne, da den giver mulighed for, at den enkelte afdeling kan 
søge økonomisk støtte til et lidt dyrere arrangement, som budgettet i afdelingen alene ikke kan bære.”

Peter Jon Larsen forelagde forslagene til revideret budget.

Herefter var der en kort debat om forslaget fra Fyn.

Repræsentantskabet vedtog de af forretningsudvalget indstillede budgetter uden ændringer.

AD DAGSORDENENS PUNKT 9) 
VALG FOR DET FØLGENDE ÅR AF STEMMEBERETTIGEDE BLANDT DE SAMARBEJ-
DENDE MEDLEMMER:

Dirigenten henviste  til  §  7  stk.  3  i  foreningens  vedtægter  vælger  repræsentantskabet  blandt  de 
samarbejdende medlemmer  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
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
Dansk Ungdoms Fællesråd           Rasmus Hylleberg
Den Danske Præsteforening Søren Agersnap
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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
Frie Grundskolers Fællesråd Per Kristensen
Folkehøjskolernes Forening i Danmark Jens N. Christiansen
Folkeuniversitetet i Danmark Jan Zimmermann
HORESTA Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets 
Arbejdsgiverforening Eric Nedergaard
Kommunernes Landsforening          Grethe Olsen
Kooperationen                      Ole Larsen
Landbrugsraadet         Ole Klintgaard Larsen
Landsorganisationen Danmarks Teaterforeninger Ole Rasmussen
Landsorganisationen i Danmark LO Erik Nielsen
Liberalt Oplysnings Forbund Sonny Berthold
Netop  Elinor Harder
Nærings- og Nydelsesmiddelarbejderforbundet (N.N.F.)   Mogens Eliasen
Rådet for Dansk Forsikring og Pension Claus Tønnesen
Samarbejdsforum for Danske Lytter- og Seerorganisationer Peter Fuglsang
Selskabet til fremme af levende kultur i skolen Randi Arnth Jørgensen
Specialarbejderforbundet SID Verner Klemmesen
Tobaksindustrien Jens Hennild

Nyvalg 
Landsforbundet af Voksen- og Ungdomsundervisere er pt. i gang med en fusion med to andre 

forbund, og vender tilbage med et navn, 
når fusionen er gennemført.

HTS interesseorganisation Claes Dalhoff Jensen

AD DAGSORDENENS PUNKT 10) 
VALG AF LANDSFORMAND FOR DE TO 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 genvalgt med akklamation. 

AD DAGSORDENENS PUNKT 12) 
VALG AF LANDSSTYRELSESMEDLEMMER FOR DE TO FØLGENDE ÅR:

Dirigenten henviste til de i den kommenterede dagsorden og oplyste indstillinger til valg, hvor alle nu er 
på valg efter de nye vedtægter.
Dirigenten  konstaterede,  at  i  henhold  til  §  10  stk.  3  vælger  Repræsentantskabsmødet  indtil  14 
Landsstyrelsesmedlemmer  med  toårige  mandater.  Følgende  Landsstyrelsesmedlemmer  er 
repræsentantskabsvalgte:
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Sonny Berthold
Mogens Brock  -  ønsker ikke genvalg
Henrik Hagemann
Karen Klint
Susanne Prip Madsen
Dorit Myltoft
Tulle Olsen
Ole Stavad
Christian Steffensen
Else Theill Sørensen
Kristen Touborg

Forslag modtaget fra Århus Kreds (Arne Nielsen):

”Foreningen  NORDEN  Århus  Kreds  har  på  kredsmøde  den  16.  april  besluttet  at  indstille  Torben 
Rasmussen som kandidat til repræsentantskabsvalgt medlem af landsstyrelsen.
Torben Rasmussen er i dag ejer af rejsebureauet Team Island og har gennem en årrække beskæftiget sig 
med nordiske forhold.
Torben Rasmussen var i perioden 1993-1997 direktør for Nordens Hus i Reykjavik. Han er medlem af 
bestyrelsen  for  Dansk  Islandsk  Samfund.  Desuden  er  Torben  Rasmussen  aktiv  som  konsulent  ved 
forskellige  kulturformidlingsopgaver.  Århus  Kreds  finder  således  Torben  Rasmussen  kan  bidrage 
konstruktivt i landsstyrelsens arbejde.
Torben Rasmussens cv er vedlagt sammen med Torben Rasmussens bekræftelse af at han er villig til at 
opstille.”

Dirigenten henviste til indstillingen om at følgende blev valgt:

Sonny Berthold
Henrik Hagemann
Karen Klint
Susanne Prip Madsen
Dorit Myltoft
Tulle Olsen
Torben Rasmussen
Ole Stavad
Christian Steffensen
Else Theill Sørensen
Kristen Touborg

Ovennævnte blev valgt.

AD DAGSORDENENS PUNKT 12) VALG AF REVISIONSFIRMA

Foreningen NORDEN har gennem mange år haft Deloitte, som revisionsfirma.
Dirigenten  henviste  til  den  kommenterede  dagsorden,  hvor  indstillingen  er,  at  Deloitte vælges  som 
revisionsfirma.
Repræsentantskabet valgte Deloitte.

AD DAGSORDENENS PUNKT 13) VALG AF TO KRITISKE REVISORER, HVORAF 
ÉN SKAL VÆRE LOKALAFDELINGSREPRÆSENTANT:
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Dirigenten henviste  til  den  kommenterede  dagsorden  og  indstillingen  om  genvalg af  Hans  Peter 
Jørgensen,  Silkeborg og nyvalg  af  Winnie  Vitzansky,  Direktør i  Danmarks Biblioteksforening  i 
stedet for Mette Koefoed Bjørnsen, der døde i foråret.

Repræsentantskabet godkendte dette.

AD DAGSORDENENS PUNKT 14) FASTSÆTTELSE AF NÆSTE ÅRS MØDESTED OG TID:

Dirigenten henviste til  den udsendte kommenterede dagsorden,  hvor Forretningsudvalget indstiller,  at 
næste repræsentantskabsmøde afholdes lørdag den 16. maj 2009 øst for Storebælt.

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!

Henrik  Andersen,  FNU  berettede  om medlemssituationen  i  FNU,  som modtager  tipsmidler  via 
Dansk Ungdoms Fællesråd og derfor er afhængig af et bestemt minimumsantal af medlemmer under 
30  år.  Omtalte  nyt  PR-materiale,  der  skal  medvirke  til  at  skaffe  nye  medlemmer.  Interesserede 
lokalafdelinger kan rekvirere materiale via FNUs medarbejder på Landskontoret eller via e-post til: 
kontakt@fnu.dk.
FNU planlægger at afholde en ungdomsklimakonference i 2009.

Svend E. Jensen, Herning omtalte arrangement på Remisen i Brande til efteråret.

Susanne  Prip  Madsen,  Landsstyrelsen  omtalte  Hovedstadstræf  til  efteråret  og  opfordrede  også 
lokalafdelinger udenfor Hovedstadsområdet til at deltage.

Frode Sørensen  takkede for  genvalget  og takkede kommunen  og lokalafdelingen for  indsatsen  med 
forberedelsen af mødet, der havde fået fortrinlige rammer.
 
Landsformanden takkede herefter Poul E. Frederiksen, som efter dette repræsentantskabsmøde forlod 
ledelsen af Foreningen NORDEN efter i en lang årrække at have gjort sin indflydelse gældende både 
lokalt, regionalt og på landsplan på en særdeles god og konstruktiv måde.

Poul E. Frederiksen kvitterede. 

Han takkede også dirigenten for veludført hverv. 

Mødet afsluttedes herefter af dirigenten, der takkede for god ro og orden.

Herefter var der Fællessang: Det er forår og alting klippes ned.

PJL/KEP 28.05.08

9

mailto:kontakt@fnu.dk


FORENINGEN NORDEN                     (BILAG 1)
 
 

Landsformand Frode Sørensens mundtlige beretning
til Foreningen NORDENs repræsentantskabsmøde den 24. maj 2008 i Aalborg.

Det  er  ikke  længe  siden,  vi  sidst  var  forsamlet  til  repræsentantskabsmøde  i  Toftlund.  Nu  kommer 
møderne som følge af vedtægtsreformen til  at ligge i foråret og bliver opdelt, så vi i de lige år har et 
repræsentantskabsmøde, som vi kender det med vægt på, beretninger, økonomi og valg. I de ulige år får vi 
så et temabaseret repræsentantskabsmøde med vægt på et aktuelt nordisk-emne. Vi har allerede for lang 
tid siden foreslået, at repræsentantskabsmødet 2009 bør have Norden set i forhold til den igangværende 
debat om Klima/Miljø, som tema. Og da FN’s internationale klimakonference bliver holdt i København i 
november/december 2009, har vi også et forslag med i kufferten til dette repræsentantskabsmøde om, at vi 
holder 2009-repræsentantskabsmødet i København.

Men verden er da heldigvis ikke gået i stå siden vi mødtes i Toftlund. Gode og mindre gode hændelser har 
påvirket vores forening det seneste halve år.

Norden i Fokus - de nordiske informationskontorer - Norden Nu

En dårlig hændelse var meddelelsen i december 2007 fra Nordisk Ministerråd om, at vi ikke længere skal 
administrere Norden i  Fokus.  Norden i  Fokus har siden 2000 været et  nordisk informationsvindue i 
hovedstæderne. I Danmark har Foreningen NORDEN haft opgaven, og vi mener – og er heller ikke blevet 
modsagt – at vi har løst opgaven til fuld tilfredshed, så det er ikke baggrunden for ændringen. Forløbet var 
mærkværdigt,  Foreningen  NORDEN  modtog  en  skrivelse  fra  NMR  den  2.  november  2007,  hvor 
ministerrådet  gjorde opmærksom på,  at  foreningen for 2008 og 2009 fortsat  skulle  forvalte  Norden i 
Fokus i Danmark. Ja – vi fik faktisk at vide hvilken økonomi vi kunne regne med, men den 13. december 
meddelte man så telefonisk, at de pr. 1. januar 2008 - 18 dage senere incl. juledagene - selv ville drive 
Norden i Fokus i København fra ministerrådets sekretariat i Store Strandstræde. 

Vi måtte gøre NMR opmærksom på, at der i aftalen var et gensidigt opsigelsesvarsel på tre måneder. Da 
dette naturligvis også gælder NMR, måtte man, efter at jeg sammen med generalsekretær Peter Jon Larsen 
havde haft et noget anstrengt møde med Nordisk Ministerråds kommunikationschef, trække opsigelsen 
tilbage for så vidt angår 2008, men meget tyder på, at vi ikke kan ændre deres beslutning for næste år, og 
dermed falder denne aktivitet bort fra vores regi. Når vi er så pessimistiske skyldes det også, at vi end ikke 
har formået at få aftalt et møde med de ansvarlige i NMR om sagen.

Livet består af solvejr og regnvejr og jeg vil tillade mig at betegne situationen omkring Norden i Fokus 
som  vedvarende  regn.  Norden  i  Fokus  eksisterer  i  alle  de  5  nordiske  hovedstæder  med  eksterne 
operatører. I en tid hvor vi taler om ”armslængde” må det overraske, at Ministerrådet, som tilfældigvis 
ligger i  København, nu fyrer os som operatør og selv overtager projektet.  I de andre lande er der en 
national operatør - i Danmark bliver den nationale operatør sandsynligvis fællesnordisk.

Et  tab  af  Norden  i  Fokus  får  konsekvenser:  For  vores  økonomi,  for  medarbejdere  og  for  Frederiks 
Bastionen. Norden i Fokus er ”lejer” i vores sekretariat i  Malmøgade og deltager i betalingen af vore 
fællesomkostninger,  derfor  får  det  også økonomisk  betydning for  vores  forening,  ligesom det  får  en 
medarbejdermæssig konsekvens, da den ansatte i Norden i Fokus, Lene Rasmussen, ikke kan fortsætte 
efter nytår. Og så får det som nævnt konsekvenser for foreningens involvering i Frederiks Bastion. Selv 
med min allerbedste vilje kan jeg ikke se, at vi kan drive Frederiks Bastion videre uden Norden i Fokus-
aktiviteten.  Det  er  drønærgerligt,  for  selv  om  vi  har  drøftet  Bastionens  placering  og  de  ofte  svære 
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transportforhold derud til, så er vi glade for stedet, og jeg ved, at også mange af lokalafdelingerne fra hele 
landet har besøgt Bastionen og har været glade for det. Vi har et halvt års opsigelse overfor Slots- og 
Ejendomsstyrelsen. Vi vil overveje mulighederne, men jeg vil i dag være ærlig og sige, at chancerne for at 
Frederiks Bastion forbliver i foreningens besiddelse fra årsskiftet er meget lille. Og vores overvejelser 
skal være tilendebragte om én måned.

En anden dårlig sag, vi i nøjagtig samme periode har arbejdet med, var ministerrådets tilskud på godt 
200.000 kr. til hvert af de nordiske informationskontorer. Også her var det Nordisk Ministerråds agt at 
fjerne støtten til de regionale informationskontorer - for vor del Nordisk Informationskontor i Flensborg 
og støtten til Norden Nu – dog først fra 2009. Jeg tog sagen op i forhold til de danske Nordisk Råds-
politikere og embedsfolk. I de andre nordiske lande tog man tilsvarende kontakter, og jeg vil fra denne 
talerstol sige alle vore nordiske politikere en stor tak for deres opbakning som på tværs af partierne var 
100 %, og derfor er det er nu lykkedes at sikre de nordiske informationskontorer ud over 2009, endda med 
den vedtagelse,  at det herefter bliver Foreningerne Nordens Forbund, der administrerer og kanaliserer 
pengene videre til informationskontorerne.  

Det startede skidt, men endte godt. Dog må jeg sige, at for vort vedkommende var det kun en halv eller 
kvart sejr. Vi er selvfølgelig glade for, at pengene stadig kommer til de nordiske informationskontorer, 
men desværre tyder noget på, at pengene til vores medlemsblad Norden Nu via denne ordning i fremtiden 
forsvinder. Det betyder selvfølgelig ikke, at vi ikke fortsat skal have et medlemsblad, men en manglende 
støtte vil  naturligvis få konsekvenser for vores samlede økonomi.  Nu vil  vi tage en samtale med den 
nordiske samarbejdsminister Bertel Haarder, som formelt har været med til at træffe beslutningerne, et 
løft i statstilskuddet for at minimere konsekvenserne for det folkelige nordiske arbejde er et beskedent 
ønske.

Lad mig slutte denne lidt kedelige indledning med følgende påstand: Mennesker i Norden ønsker også her 
i  2008  og  årene  der  følger,  et  tæt  nordisk  samarbejde  om de  mange  udfordringer  som en  verden  i 
globaliseringens tegn byder os, men denne udfordring løses ikke ved nedskæringer og centraliseringer, 
den løses ved at inddrage det nordiske folk fra Tønder i Syd til Nuuk i Vest til Kirkeness i Nord og til 
Villmanstrand i Øst. 

To fokuspunkter

Gennem  en  halve  snes  år  har  vi  gennemført  Nordisk  Biblioteksuge  i  november.  Kombinationen  af 
Morgengry,  hvor  skoleelever  stifter  bekendtskab  med  den  nordiske  litteratur  om  morgenen  og  hvor 
forældrene om aftenen mødes på biblioteket for at stifte bekendtskab med voksenudgaven af den nordiske 
litteratur er gennem årene vokset til en stor succes, flere hundrede skoler og biblioteker i Danmark deltog 
i november 2007.

Nu har jeg for lidt siden beklaget mig over reduktioner i tilskud fra ministerrådet, det vil jeg ikke gøre her, 
efter ti år forsvinder tilskuddet, men aktiviteten er nu så indarbejdet, at vi fælles nordisk har besluttet, at 
såvel morgengry som skumringstime fortsætter i årene fremover. Jeg forventer at lokalafdelingerne forsat 
bakker op omkring aktiviteten og udvikler den nære kontakt som vi skal have med vore mange skole- og 
biblioteksmedlemmer.

Norden i Bio – der startede på initiativ fra Danmark med velvillig fødselshjælp fra Nordisk Kulturfond, 
gennemføres i år for tredje gang. Filmene i 2006 var for folkeskolens mellemtrin, sidste år var det de 
yngste årgange som var i fokus og i 2008 er det de ældste årgange, som med temaet ”Tolerance” får 
lejlighed til at se og efterfølgende drøfte dette meget aktuelle og alvorlige tema.
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Også med denne aktivitet har vi fat i den lange ende, succesen er blevet bemærket, og jeg er sikker på, at 
såfremt vi forstår at udvikle projektet, så vil vi også kunne finde de eksterne sponsorer som fortsat er 
vigtigt for projektets fremtid. 

Nabo-TV  

En god sag har været, at Foreningen NORDENs kampagne nu får TDC/YouSee til igen at vise den 
norske public service kanal NRK på sit kabelnet. På foreningens repræsentantskabsmøde på 
Frederiksberg for halvandet år siden sagde jeg i min mundtlige beretning: ”Og så må vi slå fast med 
syvtommersøm. Alle de nordiske public service radio- og Tv-kanaler skal være tilgængelige for alle 
nordboere. Desværre går udviklingen i modsat retning. Seneste eksempel er, at TDC nu har fjernet 
NRK 1 fra kabelnettet.” citat slut! Vi har lagt pres på YouSee, siden man valgte ikke at bringe Norges 
mest sete public service kanal. Vi valgte endda at bringe NRK’s udsendelser direkte på foreningens 
hjemmeside. Foreningen sendte henvendelser til partiernes mediepolitikere og til YouSee, for at få 
NRK med ind i programpakken. Og nu er det lykkedes. Fra midten af marts og frem til starten af 2009 
vil YouSee opgradere sit netværk over hele landet og i forbindelse hermed kommer NRK1 tilbage i 
YouSee’s tilbud. Husk at fortælle nordmænd her i landet, at det faktisk er vores aktive arbejde, der nu 
får NRK tilbage. Landskontoret har været i kontakt med den norske ambassade og den norske 
forening i Danmark med det glade budskab – og det skal ikke skjules, at det også var med en 
bagtanke, nemlig at få nordmændenes i Danmark som medlemmer af vores forening.

Retten til at stemme

Jeg skal nævne en anden sag, vi har ”kørt” i den forløbne tid, og som konkret udsprang af 
udskrivelsen af folketingsvalget i november.

Foreningen NORDEN foreslår, at danske statsborgere, der betaler skat i Danmark får stemmeret, 
uanset om de midlertidigt bor i udlandet. Vi foreslår, at der i Valglovens § 2, stk. 2, hvor det fremgår 
hvem, der har stemmeret, tilføjes et nyt afsnit: ”Personer, der er danske statsborgere og betaler skat i 
Danmark.” Rettigheder og pligter bør følges ad. Når man betaler skat til den danske stat, bør man også 
have indflydelse på hvem, der skal forvalte pengene. I forbindelse med folketingsvalget opstod der 
igen diskussion om at næsten 30.000 danske statsborgere er udelukket fra at stemme. Danske 
statsborgere, der har bosat sig i Malmø og andre steder i Norden, og som for en stor dels 
vedkommende betaler skat i Danmark, kan ikke stemme. 

Dette er konsekvensen af den danske lovgivning, som den er nu. Reglen bygger på et syn på 
nationalitet og medborgerskab, som hører en svunden tid til. Folk rejser i vore dage ikke ud for at 
blive borte for evigt. Vi bygger i dag vores samfund på mobilitet og fleksibilitet. I Norden har vi med 
pasunion, fælles arbejdsmarked, socialkonvention, fælles uddannelsesmarked og senest en 
Øresundsforbindelse levet op til internationaliseringen. Derfor må vi naturligvis tilpasse gammeldags 
regler til nutiden.

Svenske og finske medborgere, der bor i  udlandet, har stemmeret  ved deres hjemlands valg. Ved det 
seneste rigsdagsvalg i Finland havde de100.000 finske medborgere, der er bosat i  Sverige stemmeret. 
Flere af kandidaterne ved det finske rigsdagsvalg havde endda været bosat uden for Finland i årtier.

Nu er min forventning til et positivt resultat ikke særlig stor. Grundloven taler om bopælspligt, og 
nogle hævder, at det kræver en grundlovsændring, hvis forholdene skal ændres.  Det skal vi snarest 
have undersøgt nærmere. Men vi har en god sag, mange kan se fornuften i vores forslag, men juraen 
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står måske i vejen. Og så kan vi vise en stor gruppe danskere, at vi arbejder for dem. Også de ville 
være naturlige medlemmer af vores forening.

Medlemssituationen

Det  er  ikke  tilfældigt,  at  mange  af  vores  handlinger  –  også  de  politiske  initiativer  –  har  et 
omdrejningspunkt i at få flere medlemmer med i vores arbejde. Medlemsfremgang kan vi desværre ikke 
prale af i 2007, men en mindre nedgang i antallet af personlige medlemmer var måske også forventeligt 
efter vedtagelsen af kontingentstigningen i 2007. Men formålet var godt: Lokalafdelingerne skulle sikres 
en bedre økonomi til at lave aktiviteter for. Det mål er nået! Det tror jeg jeres kasserere kan skrive under 
på.  Kontingentstigningen  vil  vise  en  mærkbar  ændring  til  det  positive  på  bundlinjen  i  de  lokale 
regnskaber.
 
Men de 5,8 % medlemmer, vi har tabt på øvelsen, skal nu hentes hjem igen med yderligere initiativer 
lokalt. Nu skal vi have flere ikke færre medlemmer og det er en måde at vise styrke på – det vil være med 
til at sætte kraft bag ordene om mere nordisk samarbejde. Og det er ikke forbudt for en folkelig forening 
at promovere sig og indrette aktiviteter på at skabe større folkelig tilslutning til foreningens virke. 

Vi skal naturligvis passe på med ikke at være for aggressive i medlemsrekrutteringen, men nogle vil nok 
med en vis ret kunne sige, at vi har været for tilbageholdene. Det gælder både i det lokale arbejde og i 
landsforeningen, vi har så mange aktiviteter som vi med rette kan være stolte af både foreningsmæssigt og 
indholdsmæssigt. Så vi skal bare noget mere ud af busken og sige: her er vi - Og vi vil gerne have dig som 
vores medlem.  Forretningsudvalget  vil  drøfte  hvordan landsforeningen centralt  kan understøtte  lokale 
medlemsaktiviteter.

Landslotteriet

Foreningen Norden har så længe som nogen kan huske haft sit eget landslotteri. De senere år har vi måttet 
konstatere en stor nedgang i antallet af solgte lodsedler – og desværre er nedgangen heller ikke standset i 
år, så det var i hvert fald godt, at vi halverede antallet af trykte lodsedler. Nu er vi nået til det punkt hvor 
lotteriet er ved at give underskud for foreningen centralt.

Jeg ved godt, at lotteriet er et aktiv, for de lokalafdelinger som sælger mange lodsedler. Det er derfor 
nødvendigt,  at  vi  går  i  tænkeboks,  for  det  er  ikke  muligt  i  fremtiden,  at  have  en  aktivitet  som  er 
underskudsgivende for den ene part, selvom den giver gevinst for de afdelinger som sælger.

Vi har talt om løsningen, at et evt. underskud deles af de lokalforeninger som får en femmer pr. solgt 
lodseddel,  det  kunne være et  fornuftigt  kompromis.  Men vi  må naturligvis  også se  på,  om tiden for 
landsdækkende  lotterier,  i  lyset  af  de  mange  spillemuligheder  folk  har,  er  ved  at  være  passé. 
Forretningsudvalget vil drøfte spørgsmålet og fremlægge en indstilling for landstyrelsen sidst på året.

Det demokratiske nordiske folkestyre og nabosprog

Folkestyret i de nordiske lande bygger på borgernes medbestemmelse, medansvar og aktive engagement i 
samfundets udvikling. Det nordiske samarbejde har en hel unik folkelig legitimitet og bygger, på folkelig 
deltagelse i beslutningsprocesserne. Vi sætter fokus på det nordiske samarbejdes mange aspekter og på de 
frivillige foreningers mulighed for at komme i kontakt med de nordiske myndigheder. Vi sikrer en bedre 
dialog mellem de nordiske frivillige organisationer og myndigheder og giver de frivillige organisationer 
mulighed for at få deres forslag og synspunkter med i den nordiske debat inden beslutningerne træffes og 
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vi  er  med  til  at  sikre  åbenhed  og  nærhed  i  de  nordiske  beslutningsprocesser.  Vi  arbejder  med 
folkeoplysningen for folkestyret.

For kort  tid siden kom den danske betænkning ”Sprog til  Tiden” fra  Jørn Lund-udvalget.  I Nordisk 
Ministerråd, Nordisk Råd og Foreningen NORDEN har vi længe været optaget af, at der er behov for en 
ny samlet sprogpolitik  i  det  nordiske samarbejde.  De nordiske lande er alle under den samme stærke 
påvirkning  af  engelsk,  hvad  der  også  har  været  med  til  at  påvirke  synet  på  nabosprog  og 
nabosprogsforståelse i Norden.

Den massive engelske indflydelse har dels ført til at en række sprogsfærer i Norden. Såkaldte domæner, er 
på vej over til have engelsk som dominerende sprog (forskning, videregående undervisning, internationale 
erhvervsvirksomheder) – det kalder man domænetab – dels at engelsk er blevet så nært for de fleste både i 
kraft  af  den  intensiverede  undervisning  og  i  kraft  af  den  store  mængde  engelsksprogede 
kulturpåvirkninger.

Respekten for at bevare og udvikle de nordiske sprog på alle områder, er blevet mindre. Det er også blevet 
stadig tydeligere, at den indbyrdes nordiske sprogforståelse på en gang er en forudsætning for og en støtte 
til vort tætte, næsten intime samarbejde i Norden. Det nordiske samarbejde er først og fremmest en masse 
netværk, og netværk lever, når man også sprogligt har let ved at forstå hinanden.

Behovet for en sammenhængende overordnet nordisk sprogpolitik er tydelig.

Norsk og svensk er nabosprog, ikke fremmedsprog. Ved brug af fremmedsprog skal man kunne forstå det, 
man hører og læser, og man skal kunne tale og skrive det pågældende sprog; ved nabosprog skal man 
kunne forstå det, man hører og læser, men man skal ikke selv kunne tale og skrive sproget. Når man 
bruger sit modersmål, kan man sige det, man vil; når man bruger fremmedsprog, kan man sige det, man 
kan, som Vigdís Finnbogadóttir, Islands tidligere præsident og Unescos ambassadør for verdens sprog, 
har udtrykt det. Ved at bruge sit modersmål får man i Norden mere end tredoblet sin kulturelle horisont i 
vid forstand.

Jørn Lund-udvalget har været opmærksom på disse overordnede synspunkter, hvilket Jørn Lund jo også 
gav et glimrende indblik i, da han på sidste års repræsentantskabsmøde kvitterede for vores hæderspris. I 
Foreningen  NORDEN’s  synspunkter  i  forbindelse  med  den  videre  debat  om  Sprog  til  Tiden-
betænkningen, vil der blive slået til lyd for vigtigheden af det nordiske sprogfællesskab og så er vi af den 
opfattelse, at der ikke er brug for en egentlig sproglov, men bindende bestemmelser inden for specielt de 
videregående uddannelser, og at man forfægter parallelsproglighed. 

Arbejdsmarkedet og Nordjobb

Da regeringen fremlagde sin handlingsplan ”Danmark – et godt sted at arbejde”, som et led i planen for at 
skaffe arbejdskraft til Danmark, var vi også med i debatten. Jeg skrev et brev til Beskæftigelsesminister 
Claus Hjort Frederiksen, hvor jeg gjorde opmærksom på, at de senere år har mange tusinde svenskere - 
tallet har været særligt kraftigt accelererende i perioden 2005 til 2007, og er nu oppe på over 20.000 - der 
er bosat på den anden side af Øresundsforbindelsen, fundet beskæftigelse i det københavnske område og 
mange af dem er flyttet til Danmark. Ingen indgår vel mere naturligt på det danske arbejdsmarked end 
netop personer fra de øvrige nordiske lande, hvor vi har de samme kompetencer, de samme værdier og de 
samme forhold på arbejdsmarkedet. 

Der er  et  godt  og velfungerende samarbejde på arbejdsmarkedsområdet  i  Norden,  men der er  fortsat 
grænsehindringer på en lang række områder, som besværliggør et fleksibelt nordisk arbejdsmarked. Man 
kan roligt sige, at det er i  Danmarks interesse at få fjernet de grænsehindringer, der fortsat eksisterer 
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mellem de nordiske lande. Derfor så vi gerne, at netop den problemstilling blev taget op i forbindelse med 
handlingsplanen, hvor de specielt gode nordiske muligheder mærkeligt nok ikke er fremhævet.

 Også ideen med Nordjobb er at få styrket et fleksibelt nordisk arbejdsmarked, og der er ingen tvivl om, at 
Nordjobb har været og fortsat er med til at give de unge en stor forståelse for og indsigt i mulighederne 
for at bevæge sig over landegrænserne, og i den forbindelse ved selvsyn se, hvor enkelt det er at tage 
arbejde i et andet nordisk land. Og jo flere, vi gennem Nordjobb får til Danmark, des flere vil søge tilbage 
til det danske arbejdsmarked, som de via Nordjobb har lært at kende. Derfor gjorde vi også ministeren 
opmærksom på, at vi tror, at Nordjobb set i lyset af handlingsplanen, kan være et bidrag til at fremme 
formålet  og endda med den ekstra  gevinst,  at  det  er  mellem lande,  hvor  forskellene  er  minimale  og 
forventningerne fra såvel arbejdstager som arbejdsgiver er sammenfaldende.

I år forventer vi at modtage op mod 150 Nordjobbere fra de andre nordiske lande, vi opfylder til fulde 
vores målsætning, kombineret med, at de unge Nordjobbere nu er geografisk mere spredte end tidligere. 
Derfor pågår der også en debat mellem os og de andre i FNF, for der er stadig for få danskere som får 
tilbudt  job  i  de  andre  nordiske  lande.  Vi  må  naturligvis  have  en  forventning  om,  at  det  antal 
arbejdspladser vi skaffer modsvares af et lignende antal som tilbydes unge danskere.

Ministerbesøg
Den nordiske samarbejdsminister og undervisningsminister Bertel Haarder var mandag den 18. februar i 
år  på  besøg på  Foreningen  NORDENs  kontor.  Jeg  havde  inviteret  ministeren  til  en  drøftelse  af  de 
nordiske emner, som optager begge parter: Fjernelsen af grænsehindringerne, globalisering og klima, samt 
det nordiske sprogsamarbejde. Samtidig blev foreningens skolearbejde taget op, herunder behovet for at 
nordiske tekster også bliver en del af eksamenspensum i folkeskolen, for igennem lærerne og eleverne at 
give  emnet  større  opmærksomhed,  vigtigheden  af  den  nordiske  elevudveksling  var  også  et  tema. 
Ministeren pegede selv på, at lærerseminarierne var en god indgang til  at få de nye lærere gjort mere 
interesserede i de nordiske emner og de skandinaviske sprog, så det er noget vi vil forsøge at styrke i den 
kommende tid. Et godt og konstruktivt møde i en særdeles positiv ånd.

Information

Forretningsudvalget  besluttede  på  sit  møde  den  19.  december  2007  at  søsætte  mailinformationen 
Formandsinfo. Det er målsætningen at informationen udsendes en gang om måneden – bortset fra juli - 
indeholdende korte, aktuelle nordiske nyheder. Formandsinfo sendes alene til lokalformændene, som så 
suverænt  bestemmer  hvordan  informationen  skal  videreformidles  lokalt.  Indtil  nu  er  Formandsinfo 
udkommet fem gange og jeg har en fornemmelse af, at modtagelsen har været god. 

Flere og flere nyheder kommer via nettet, men vi må naturligvis ikke afskære nogle fra at følge med, selv 
om de ikke er netbrugere, men jeg tror, at alle – også de der afsværger sig denne nymodens opfindelse - 
kan se, at en moderne forening må og skal indrette sig mere og mere på brugen af internettet. 

Og så har det den kæmpe fordel, at vi sparer mange penge ved at bruge nettet og vores hjemmeside bedre 
– også af den grund er det godt. At materialet så kan laves pænere i farver og med billeder uden at koste 
ekstra og at nyhederne kan spredes lige så hurtigt som de opstår, gør det jo ikke ringere. Vi kan ligeledes 
glæde os over, at vi sparer miljøet for belastningen med papirproduktion og energiressourcer til transport.

Vi har også gjort en ekstra indsats for at få vores egen hjemmeside til at fungere hurtigere end tidligere. 
Faktisk har jeg selv flere gange kunnet se referaterne hurtigere på hjemmesiden end i printet form. Vi har 
især  forsøgt  at  gøre  siderne  for  tillidsfolk  mere  opdateret  i  den  hensigt  at  sikre  den  hurtige 
informationsdeling, og vi håber også I vil reagere, hvis der er noget I har kommentarer til, ris eller ros.
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Triangel 

Foreningen NORDEN har siden ideen om den skandinaviske triangel blev skabt for 8 år siden været 
meget  interesseret  i  det  samarbejde,  som  triangel-projektet  kunne  lede  til.  Jeg  har  på  foreningens 
repræsentantskabsmøder og også i Nordisk Råds regi været en varm fortaler for projektets potentiale. Det 
regionale nordiske samarbejde er et vigtigt element i udviklingen af det nordiske samarbejde, da det kan 
være igangsættende for et bredere samarbejde. Triangel-projektet kom på et godt tidspunkt. Samtidig med 
at  Øresundsregionen  af  naturlige  årsager,  med  udbygningen  af  den  nye  infrastruktur,  trak 
opmærksomheden til Hovedstadsregionen, var det rigtigt samtidig at se på andre muligheder for nordisk 
regionalt samarbejde. Triangel-projektet havde endvidere den fordel, at det, i modsætning til det tosidede 
samarbejde i Hovedstaden, indeholdt et samarbejde mellem tre nordiske lande, hvilket kunne afprøve det 
nordiske samarbejdes muligheder og forhindringer i endnu højere grad.

Derfor er det lidt ærgerligt, at vi ikke har kunnet spore fremdrift i samarbejdet i de seneste par år. Vi ved 
godt,  at  den  nye  regionsstruktur  har  taget  mange  kræfter  og  at  samarbejdet  for  den  danske  dels 
vedkommende må gennemgå visse forandringer, men efterhånden som tingene er ved at komme på plads, 
ser vi gerne, at Triangel-projektet bliver taget op igen. Og Foreningen NORDEN er parat til at yde sin 
indsats i den forbindelse, for potentialet er stort. Med Øresundsforbindelsen og en eventuel Femern-bro er 
det om muligt endnu mere vigtigt at knytte forbindelserne mellem Nordjylland, Sydnorge og Göteborg-
området.  Infrastrukturmæssigt  (både  i  traditionel  forstand  og  IT-mæssigt),  erhvervsmæssigt  og 
folkeligt/kulturelt er der behov for yderligere forankring. Og så er det min påstand, skal det gennemføres, 
så skal det ske inden for den forestående 2-årsperiode. Vi har tidligere truffet principbeslutning om et 
Informationskontor i Nordjylland, det vil vi gerne have. Men det ligger helt klart, der bliver ingen nordisk 
finansiering, alene Foreningen Norden centralt og lokale aktører skal finansiere projektet, men så er jeg 
også sikker på, at det kan blive en lige så stor gevinst som kontoret i Flensborg er for den sydlige del.

Nordisk klimaundervisningsportal

Foreningen NORDEN har etableret et samarbejde med Københavns Kommune om opbygningen af en 
Nordisk  klimaundervisningsportal  og  international  klimakonference.  Dette  er  sket  i  tilknytning  til 
drøftelsen af Klima som vort tema i 2009.

Det  overordnede  mål  med  undervisningsportalen  er  at  styrke  fællesskabsfølelse,  forståelse  af  de 
skandinaviske sprog samt forståelse for de regionale og globale konsekvenser af klimaforandringer, hos 
unge i Norden. Det er målet at skabe en samarbejdsplatform for lærere og elever på de nordiske skoler 
med diskussionsfora for hhv. lærere og elever på eksisterende portaler. Vi ønsker at udvikle og afprøve 
konkret undervisning om klima, og bibringe eleverne en forståelse af klimaforandringernes regionale og 
globale konsekvenser gennem direkte kontakt med unge i de øvrige nordiske lande.

Gennem  fundraising  og  etablering  af  partnerskaber  er  det  vores  mål  at  sikre  den  nordiske 
klimaundervisningsportal bliver tilgængelig for alle skoler i Norden og at nordiske børn og unge bidrager 
væsentligt til den internationale børneklimakonference i København i 2009. Al kommunikation vil foregå 
på dansk, norsk og svensk for at fremme forståelse, læsning og tale af skandinaviske sprog. Den direkte 
kommunikation og dannelsen af netværk på flere niveauer, dels mellem lærere og dels mellem eleverne 
indbyrdes om et fagligt indhold, vil være med til at fremme den sproglige forståelse og gøre det lettere for 
lærerne at koble klimaundervisning og sprogundervisning i skandinaviske sprog. 

En  styregruppe  bestående  af  repræsentanter  fra  Foreningen  NORDEN  og  Københavns  kommune 
udstikker  rammerne for  projektet  og har  det  overordnede ansvar  for mål  og økonomi  og bidrager til 
etablering  af  partnerskaber.  Foreningen NORDENs netværk  af  skolekonsulenter  i  Danmark,  Sverige, 
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Norge og Finland bidrager med ideer, sparring og kontakter til  skoler, lærere og faglige netværk i de 
enkelte nordiske lande.

Udvalgsstruktur

Jeg nævnte på repræsentantskabsmødet i oktober, at perioden frem til i dag for foreningen ville være i 
arbejdets tegn og sådan har det været. Selvom det er Landsstyrelsens opgave at beslutte hvilke udvalg der 
skal  være  i  foreningen,  og  det  sker  på  torsdag,  vil  jeg  alligevel  løfte  sløret  for  forslagene  til  ikke 
vedtægtsbestemte udvalg.

Det foreslås, at foreningen nedsætter 5 udvalg: 1 Aktivitetsudvalget, som får ansvaret for landsdækkende 
aktiviteter,  tillidsmandskurser,  medlemsagitation  samt  gennemførelsen  af  vort  målsætnings-  og 
handlingsprogram.  2 Miljø- og klimaudvalg som skal lave oplæg til vores temarepræsentantskabsmøde 
næste år, komme med forslag til foreningens indspil til Klimatopmødet i 2009 og indgå i samarbejdet med 
Københavns Kommune. 3 Skole- og Bibliotekskontaktudvalget, som får ansvaret for dialogen med vore 
skole-  og  biblioteksmedlemmer,  med  skolenetværket,  morgengry,  skumringstime,  Nordjobb, 
lærerudvekslinger,  venskabsskoleklasser  samt  etablere  en  direkte  kontakt  til  CIRIUS  angående 
skolerejser.  4 Informationsudvalget,  som får ansvaret  for Norden Nu, årets  rejsekatalog, kronikker og 
læserindlæg,  nyhedsbrev  samt  kontakten  til  de  andre  FNF-foreningers  informationsudvalg.  5 
Sprogudvalgets opgaver vil ikke afvige fra det vi kender i dag.

Formelt  set  eksisterer udvalgene i  2 år  frem til  det  næste ordinære repræsentantskabsmøde,  hvorefter 
landsstyrelsen på mødet umiddelbart herefter beslutter hvilke udvalg der skal etableres for den næste 2-års 
periode. Udvalgene består af 2-4 medlemmer valgt af landsstyrelsen, et forretningsudvalgsmedlem + en 
sekretær udpeget af landskontoret.

De  øvrige  opgaver  vil  blive  varetaget  af  forretningsudvalget  med  reference  til  landsstyrelse  og 
repræsentantskab. På denne måde håber vi at få skabt endnu mere dynamik i foreningens udvalgsarbejde.

Slutbemærkninger

Kære venner!  Tak for samarbejdet i det forløbne år, tak for jeres indsats i det daglige NORDEN-arbejde. 
I giver det nordiske samarbejde indhold, og intet andet internationalt samarbejde har mere brug for det 
folkelige engagement end det nordiske, fordi samarbejdet er skabt af folket, drives af folket og skaber 
resultater til gavn for folket. Derfor har vores forening også trods medlemstilbagegangen også mere end 
10  gange  så  mange  medlemmer,  som  den  bevægelse,  der  er  næststørst  på  det  internationale  felt  i 
Danmark. 

Men uden den folkelige opbakning vil det nordiske samarbejde heller ikke kunne overleve. Det nordiske 
samarbejdes værdi findes i samarbejdets folkelige sjæl – uden denne sjæl overtages opgaverne af andre 
internationale  organer.  Derfor  har  vi  sammen  én  vigtig  opgave,  at  bidrage  til  et  levende  nordisk 
samarbejde i mange år frem i tiden. Men vi må aldrig være bange for at tage nye udfordringer op eller 
foretage de nødvendige justeringer af vores forening, som tidens tand kræver.

Tak til landstyrelsen, mine kolleger i Forretningsudvalget og sidst men ikke mindst til medarbejderne på 
landskontoret.

Hermed  har  jeg  kun  at  overlade  såvel  den  skriftlige  som  denne  beretning  til  repræsentantskabets 
behandling.
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Foreningen NORDEN
Strategi 2008 – 2010

Baggrund

Samfundsændringer
Vi er vidner til store samfundsændringer i de nordiske lande såvel som globalt. EU er udvidet og 
vi har på mange måder fået nærmere relationer til lande og områder, som før var lukket land.

Specielt  påkalder  Østersøområdet  sig  stor  opmærksomhed  fra  de  nordiske  lande. 
Handelsforbindelser, kulturelle forbindelser og turistmæssige forbindelser har betydet mange nye 
samarbejdsrelationer for de nordiske lande.

På det lokale plan har kommunalreformen været en stor udfordring og kræver på mange måder en 
større opmærksomhed på det, der er værd at bevare,  specielt  er venskabsbysamarbejdet under 
pres. 

Der fornemmes en stigende interesse for at sikre bevarelse af de nordiske værdier, som grundlag 
for et bredere samarbejde mellem de nordiske lande indbyrdes og globalt.

I det offentlige nordiske samarbejde er globaliseringsarbejdet blevet til en højt prioriteret opgave. 
Klima/miljø/energi, forskning og uddannelse samt innovation, afskaffelse af grænsehindringer og 
øget  profilering  af  de  nordiske lande  er  områder,  der  satses  på  for  at  møde globaliseringens 
udfordringer og styrke Norden som en region globalt. 

Foreningen NORDEN betoner sammen med de øvrige NORDEN-foreninger, at det arbejde, som 
igennem årtier  er  blevet  udført  inden for  foreningernes  kerneområder,  i  omfattende  grad  har 
bidraget  til  at  styrke  fællesskabet  i  regionen  og  dermed  styrket  Norden  som region  på  alle 
niveauer.   Det  er  dog  vigtigt,  at  Foreningerne  NORDEN  lokalt,  nationalt  og  fællesnordisk 
samtidig udvider sine aktiviteter til de relevante prioriterede områder i nordisk samarbejde, for 
dermed at være med til at påvirke den politiske proces samt arbejde for en folkelig forankring i 
globaliseringsprojektet.  Et  stærkere  Norden med henblik  på  klima og  demografi,  er  et  bedre 
Norden for regionens medborgere.
Den demografiske udvikling udgør en kompleks udfordring for de nordiske velfærdssamfund. 
Befolkningen bliver ældre, fertilitetsstatistikken har været faldende, andelen af erhvervsaktive går 
ned og finansieringen af velfærdsamfundet er truet. Arbejdsmarkedsindvandring, forandring af 
arbejds-, uddannelses og pensionsmodellerne, samt familiepolitikken er tiltag som diskuteres i 
forbindelse med det stadig voksende problem.  Samfundsdebat om temaet og politiske handlinger 
er en hastesag og grundlæggende for holdbar social udvikling. 
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Foreningerne NORDEN og FNF vil fortsat være et kærneområde for fastholdelse og udvikling af 
samarbejdsområder, men det er også vigtigt at de enkelte landes foreninger forstår at forny sig og 
tilpasse sig samfundets dynamik.

Organisationsudvikling
Som en bred medlemsorganisation er opbygningen med lokalafdelinger, kredse og landsforening 
af afgørende betydning for at foreningen har dækning ud over hele landet. Det er på det lokale 
plan at kontakten til medlemmer fastholdes og udbygges og der rekrutteres nye medlemmer.

Visioner
Det  er  vigtigt  at  Foreningen  NORDEN  har  visioner.  Visioner  der  giver  udtryk  for,  hvor 
foreningen gerne vil befinde sig i en fremtid. Visionerne er måske ikke umiddelbart opnåelige, 
men kan på  sigt  realiseres.  Visioner,  kan være ledestjerner  for  arbejdet  lokalt,  i  kredsene og 
nationalt. Visionerne må være kendt af alle og bredt accepterede og danne grundlag for de mål og 
strategier, der sættes for det daglige arbejde

Foreningen NORDENs visioner og strategier

VISION 1: Globaliseringen i Norden/Norden i globaliseringen

Foreningen NORDEN vil være en aktiv medspiller i den globaliseringsproces, som de nordiske 
statsministre i sommermødet 2007 har angivet retningen for.

Stategier

• Foreningen NORDEN vil i samarbejde med de øvrige NORDEN-foreninger arbejde for, at 
der på FNF-plan oprettes en arbejdsgruppe, som har til opgave, at forberede program for 
systematisk debat om globaliseringstemaet på nordisk, national og lokal plan år 2009.

Nye nordboere er fraværende i det nordiske samarbejde. Det kan skyldes mange faktorer, alt fra 
eksklusion til mangel af overskud til at beherske endnu et nyt sprog og den ”tredje identitet”. Det 
nye Norden, det flerkulturelle Norden, er en realitet som nordisk samarbejde behøver at forholde 
sig til  på  alle  niveauer.  Globaliseringsprojektet  kan næppe fuldføres  uden at  inkludere  denne 
dimension af vores samfund. 

• Foreningen NORDEN vil i samarbejde med de øvrige NORDEN-foreninger arbejde for at 
optage  dialog  med  indvandrerorganisationer  om  samarbejdstemaer  over  etniske  og 
nordiske grænser og

• tage en dialog med Nordisk Ministerråd om nordisk samarbejde på feltet.

Afskaffelse  af  grænsehindringer  i  Norden  betragtes  som et  vigtigt  led  i  globaliseringen.  De 
nordiske statsministre udtrykte sig tydeligt, da de på deres sommermøde 2007 fastslog at man 
”med alle  medel  ska  undanröja  de  svårigheter  som medborgarna kan  stöta  på  i  det  nordiska 
umgänget”. Det er fortsat vigtigt at Foreningerne NORDEN står vagt om udviklingen og påtager 
sig  en  pådriverrolle  overfor  nordiske  samarbejdsorganer,  regeringer  og  lokale  myndigheder. 
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Afskaffelse  af  grænsehindringer  fremmer  medborgernes  velfærd  samt  næringslivets 
konkurrencekraft og styrker dermed Norden som region globalt.

• Foreningen NORDEN vil i samarbejde med de øvrige NORDEN-foreninger arbejde for at 
en  løbende  dialog  med nordiske,  nationale  og  lokale  myndigheder  om udviklingen  af 
arbejdet med afskaffelse af grænsehindringer

• Foreningen  Norden  vil  afholde  et  seminar  (evt.  i  samarbejde  med  Medborger-  og 
Forbrugerudvalget  i  Nordisk  Råd)  om  krænkelse  af  civile  rettigheder  på  grund  af  civile 
grænsehindringer.

Vision 2: Miljø og klima 
Foreningen NORDEN vil være en konstruktiv medspiller i debatten om miljø- og klimaforhold, 
specielt med henblik på at være leverandør af nordiske synspunkter
op til klimatopmødet i Danmark 2009.

Strategier:

• Foreningen  NORDENs  temamøde  maj  2009  skal  handle  om miljø  og  klimaforhold  i 
nordisk perspektiv

• temamødet forberedes gennem en række aktiviteter på lokalt plan, gerne i samarbejde med 
andre lokale foreninger og netværk og på landsplan i Foreningen NORDEN

• bidrage til at tage initiativer i miljøspørgsmål af fælles betydning. 

Vision 3: Skoler og uddannelsesinstitutioner
Foreningen NORDEN vil være kendt på alle skoler og uddannelsesinstitutioner for at medvirke til 
at børn og unge arbejder med nordisk sprog, kultur og historie.

Strategier:

• udvikle en ny form for netværk på skole og uddannelsesområdet
• søge indflydelse på læseplaners udformning i folkeskolen, i ungdomsuddan-nelserne og på 

lærerseminarierne
• påvirke udgivelser af undervisningsmaterialer om nordiske forhold til brug i folkeskole og 

ungdomsuddannelser
• udbygge  kontakt  til  øvrige  udannelsesinstitutioner  herunder  efterskoler,  højskoler  og 

journalistuddannelserne.

Vision 4: Venskabsbysamarbejde
Foreningen  NORDEN  vil  sikre  at  venskabsbysamarbejdet  fastholdes,  udvikles  og  justeres  i 
samklang med ændringerne på det kommunale landkort, med den hensigt at så mange som muligt 
får personlige oplevelser i mødet med mennesker fra andre nordiske lande.

Strategier:

• i de kommende år vil der ske en justering af venskabsbyområdet på grundlag af den nye 
kommunale struktur. Der stræbes efter at fastholde de levedygtige venskabsbyforbindelser.
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Vision 5: Kulturinstitutioner – biblioteker – teatre – biografer - musikhuse - kulturhuse
Foreningen  NORDEN  vil  være  inspirator  for  kulturinstitutioner  med  henblik  på  at  sikre,  at 
nordiske aktiviteter får en plads i  kulturelle  institutioners  programmer med den hensigt,  at  så 
mange som muligt får oplevelser i mødet med nordisk kultur.

Strategier:
• Foreningen NORDEN øger sit krav over for den danske regering og Nordisk Ministerråd 

til  at  få  udbredt  kendskabet  til  de  nordiske  nabosprog  i  skoler,  uddannelser  og 
folkeoplysning 

• Foreningen NORDEN øger sit krav over for den danske regering og Nordisk Ministerråd 
om, at alle nordiske public service-kanaler bør kunne modtages i hele Norden, også når tv-
teknikken bliver digitaliseret.

• der etableres kontakter til kulturinstitutioner for at fremme nordiske aktiviteter
• aktiviteter på Frederiks Bastion og Nordisk Informationskontor, Flensborg søges formidlet 

til interesserede lokalafdelinger til inspiration for det lokale arbejde.

Vision 6: Projekter
Foreningen NORDEN vil byde ind på administration af projekter med et nordisk perspektiv i den 
udstrækning det falder ind under Foreningen Nordens formål.

Strategier: 

• eksisterende projekter fastholdes og plejes
• der skal være fokus på udbud af nye projekter med nordisk indhold
• personale, der ansættes i forbindelse med projekter søges i så vid udstrækning som muligt 

integreret med det øvrige personale på landskontoret, med henblik på en styrkelse af hele 
virksomheden.

Vision 7: Internationalt samarbejde - globalisering
Foreningen NORDEN vil  styrke det  nordiske fællesskab og sikre  at  nordiske værdier  præger 
samarbejdet på såvel Europæisk som globalt plan.

Strategier:

• støtte  FNF i  udvikling  af  strategier  for  et  fællesskab  mellem de  nordiske  lande,  med 
henblik på at sikre nordiske værdier som grundlag for samarbejdet med øvrige lande i 
Europa og i øvrigt globalt

• bidrage til udvikling af forbindelserne til Østersøområderne, herunder at Østersørådet kan 
spille en større rolle i fremtidens regionaliserede, europæiske samarbejde

• fastholde og sikre at Vestnorden forbliver en aktiv del af det nordiske samarbejde.

Vision 8: Synlighed
Foreningen NORDEN vil være en synlig folkelig organisation i det offentlige rum.

Strategier:
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• Foreningen NORDEN vil gøre opmærksom på sine aktiviteter gennem medierne, især de 
lokale og regionale

• Foreningen NORDEN vil benytte enhver anledning til at markere nordiske holdninger og 
værdier

• Foreningen NORDEN vil udnytte eksisterende oplysningsmaterialer til at gøre sig synlig, 
samt arbejde for at få udarbejdet nye oplysnings- og informationsmaterialer.

Virksomhedsplan.
 
Vision 1: Globaliseringen i Norden/Norden i globaliseringen

• arbejdsgruppen på FNF plan bør sikre, at der tages kontakt til Nordisk Ministerråd med 
henblik på politiske drøftelser om emnet

• der tages kontakt til centrale indvandrerorganisationer med henblik på at drøfte samspil om 
nordiske værdier

• der afholdes et seminar om nordiske grænsehindringer.

Vision 2: Miljø og klima

• der  nedsættes  et  særligt  miljø-  og  klimaudvalg,  der  skal  udarbejde  oplæg  til  hvordan 
lokalafdelingerne kan arbejde med visionen

• forretningsudvalg og landsstyrelse udarbejder forslag til hvordan temaet miljø og klima 
kan behandles på temarepræsentantskabsmødet maj 2009

• arbejdsgruppen  samler  materiale  fra  lokalafdelinger,  internt  kursus  og 
repræsentantskabsmøde  med  henblik  på  at  udarbejde  forslag  til  Foreningen  Nordens 
indspil til klimatopmødet i Danmark 2009

• Foreningen NORDEN indgår i samarbejde med Københavns Kommune i forberedelsen af 
en Nordisk Klimaundervisningsportal, som inddrager de nordiske venskabsbyers elever og 
lærere i en klimadialog.

Vision 3: Skoler og uddannelsesinstitutioner

• der udarbejdes en ny struktur for skolenetværksarbejdet, til forelæggelse og vedtagelse i 
landsstyrelsen

• landsforeningen sikrer, at der formidles viden og materialer om Norden i Bio til skoler og 
uddannelsesinstitutioner

• landsforeningen udsender nyhedsbrev til medlemsinstitutioner.

Vision 4: Venskabsbysamarbejde

• landsforeningen støtter og yder bistand til lokalafdelinger, der ønsker hjælp i forbindelse 
med ændringer i venskabsbysamarbejdet på grund af kommunalreformen

• landsforeningen  tilskynder  til  at  venskabsbysamarbejdet  sker  i  samarbejde  med  andre 
folkelige foreninger i kommunerne.
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Vision 5: Kulturinstitutioner – biblioteker – teatre – biografer – musikhuse – kulturhuse
• landsforeningen  udbygger  gennem sit  arbejde  over  for  skoler,  uddannelsesinstitutioner 

og oplysningsforbund forståelsen for vigtigheden af kendskab til nabosprogene 

• landsforeningen støtter aktivt bl.a. gennem sin repræsentation i Dansk Sprognævn, at de 
nordiske aspekter indgår med vægt i dansk uddannelses-, medie- og sprogpolitik

• landsforeningen udsender nyhedsbreve til medlemsbiblioteker

• i forbindelse med arrangementet morgengry og skumringstid udsendes relevant materiale 
til folke- og skolebiblioteker

• landsforeningen udarbejder et idékatalog til lokalafdelingerne om samarbejdsmulighederne 
med den lokale biograf om en nordisk filmuge.

Vision 6: Projekter

• der sættes i 2008 og 2009 fokus på Nordjobb med henblik på at sikre flere udsendelser af 
danske unge i Nordjobb og til fortsat at udbygge relevante arbejdspladser til unge fra de 
nordiske lande

• der ydes aktiv støtte til lokalafdelinger, der vil bygge Nordjobb op på venskabsbyplan
• kulturarrangementer fra Frederiks Bastion søges tilbudt til interesserede lokalafdelinger.

Vision 7: Internationalt samarbejde (globalisering)

• de  nordiske  statsministres  oplæg  om globalisering  udsendes  til  alle  lokalafdelinger  til 
inspiration

• globaliseringstemaet tages op i forbindelse med internt kursus i strategiperioden
• FNF initiativer på området følges nøje og formidles til alle relevante parter.

Vision 8: Synlighed

• foreningens aktiviteter beskrives og formidles til pressen ved enhver lejlighed
• lokalafdelinger forsynes gennem en ny formidlingsmetode via mailsystemet med relevant 

informationsmateriale,  der  kan  bruges  til  synliggørelse  i  lokalpressen 
(Morgengry/Skumringstid, Nordisk Gæstebud, Nordjobb mv.)

• udvalgte spots fra ”Nord NU” formidles til øvrige presse.
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