
FORENINGEN NORDEN

Referat af
Foreningen NORDENs repræsentantskabsmøde

lørdag den 16. maj 2009 kl. 10.00
i MusikTeater Albertslund

Tema: Norden og den globale klimadebat

Mødet blev indledt med velkomst af den fungerende landsformand Arne Nielsen. 

Derefter velkomst af Borgmester Finn Aaberg, Albertslund kommune  
og Verner Halmø, Lokalafdelingen for Glostrup og Omegn.
 
Repræsentantskabet gik herefter over til uddelingen af Foreningen NORDENs Hæderspris til 
Museet for Religiøs Kunst i Lemvig. Prisen vil blive modtaget af Museumsleder Gerd Rathje og 
kunstneren Bodil Kaalund.

 
Uddelingen blev ledsaget af et kulturelt indslag ved Glostrup Sangforening, dirigent Philip Fa-
ber.
 
Ad dagsordenens punkt 1) Valg af dirigent

Per Paludan Hansen, LOF blev valgt. 
Dirigenten konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt og i øvrigt i overensstemmelse med vedtæg-
terne.

Ad dagsordenens punkt 2) Temadrøftelse

a.) Indlæg fra landsformanden indeholdende en kort status om foreningens virksomhed

På repræsentantskabsmødet gav landsformanden Arne Nielsen en kort status (Bilag 1).
Til orientering var Revideret regnskab for 2008, Revisionsprotokol, Rapport fra de kritiske reviso-
rer og Årsberetning for 2008 fremsendt til deltagerne.

Derefter var der debat om såvel Arne Nielsens status som de udsendte bilag.

Susanne Prip Hansen, København takkede for en god redegørelse. Var enig i at det nu er vigtigt 
med det fremadrettede arbejde. Det er vigtigt at bruge sin nordiske styrke også ved det kommende 
valg til EU-parlamentet.

Jens Peter Thestrup, Sønderborg/Gråsten. Takkede for en grundig redegørelse. På det sidste møde 
i landsstyrelsen blev Frode Sørensen på passende måde takket for sin indsats i foreningen ikke 
mindst i relation til det lokale arbejde. Der er blevet nedsat et udvalg, som skal overveje hvordan 
foreningens ledelse og måde at kommunikere på skal se ud i fremtiden. Det er vigtigt at alle del-
tager i den proces – også i lokalafdelingerne.



Henrik Hagemann, Forretningsudvalget. Takkede Arne for hans store indsats med at holde sam-
men på foreningen i en vanskelig tid. Ingen nye grænser i Norden! For dette skal kunne blive op-
fyldt er der et nordisk grænsehindringsforum. Ole Stavad – medlem af landsstyrelsen – er den dan-
ske repræsentant i dette forum. Han passer dette job med stor nidkærhed – og det er vi glade for at 
bakke op om!

Hans P Jørgensen, Silkeborg. I Silkeborg er man skuffet over at der ikke, som tidligere, er et 
indstik med lokalafdelingernes programmer. Vi henstiller til at det kommer tilbage.

Hanne Pigonska, Danmarks Biblioteksforening. Udtrykte glæde over det gode samarbejde ikke 
mindst omkring Skumringstid i 2010 og ønskede held og lykke med det fremadrettede arbejde i for-
eningen.

Georg Møller, Informationsudvalget. Fortalte at man i informationsudvalget havde besluttet at 
skære programindstikket bort af økonomiske grunde. Besparelsen er på ca. 35.000 kr. Oplysninger-
ne vil forsat være ar finde på foreningens hjemmeside, så inspirationen til det lokale arbejde med 
programmerne kan man stadig få.

Merete Riber, Skole- og biblioteksudvalget. Efterspurgte materialer der kan lægges ind på forenin-
gens kommende skolehjemmeside – Norden i Skolen. 

Henrik Hagemann, Forretningsudvalget. Gjorde opmærksom på en tendens som er under udvik-
ling i det politiske arbejde. Stigende interesse for det nordiske. Dette skyldes bl.a.:
Tættere samarbejde omkring globaliseringen. EU er blevet større, derfor tilbøjelighed til regionali-
sering. Finanskrisen får de nordiske lande til at rykke tættere sammen.
Den tidligere norske udenrigsminister Stoltenberg er blevet bedt om at udarbejde en rapport om 
udviklingen i det nordiske samarbejde i de næste 10 år. Foreløbig har den ikke givet meget debat i 
Danmark.
Rapporten fokuserer især på udfordringerne i forbindelse med klimaforandringerne og udviklingen i 
det militærpolitiske samarbejde. 

Erik Winther Paisley, FNU. Overbragte en hilsen fra ungdommen og fortale at man i FNU bl.a. 
debatterer Stoltenberg-rapporten og klimaproblematikken. Det er godt at Foreningen NORDEN og 
FNU begge dækker bredt i sit arbejde. Det giver gode muligheder for et fortsat godt samarbejde.

Frants Hagen Hagensen, Frederiksberg. Fortalte om samarbejdet mellem Frederiksbergs ven-
skabsbyer, hvor man bl.a. På initiativ fra Frederiksberg har fået sat Nordjobb på dagsordenen. 
Desværre har finanskrisen vanskeliggjort arbejdet med at skaffe job - også på Frederiksberg. Omtal-
te også de miljøproblemer, der er i Norden og ikke mindst faren ved den øgede transport med store 
krydstogtskibe ved Grønland.

Arne Nielsen, takkede for de mange gode bemærkninger og forslag der var fremkommet.

Dirigenten bad derefter forsamlingen om at tage formandens indlæg til  efterretning, hvilket den 
gjorde enstemmigt.

b.) Oplæg til temadrøftelse

TEMA: NORDEN OG DEN GLOBALE KLIMADEBAT
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Susanne Prip Madsen, formanden for Foreningen NORDENs Miljø og Klimaudvalg, introducere-
de temaet

Helgi Hjörvar, medlem af Altinget og medlem af Nordisk Råds Miljø og Naturressourceudvalg, 
talte om Nordisk Råds arbejde med klimapolitikken og han fortalte også lidt om den økonomiske og 
politiske situation i Island
  
Kristín Olafsdottir, FNF's generalsekretær, talte om det folkelige og officielle nordiske arbejde på 
Klimaområdet
  
Søren Würtz, FNU’s næstformand, talte om ungdommens klimaarbejde. 

c.) Eventuelt forslag til udtalelse

Der forelå ikke noget forslag til udtalelse.

Ad dagsordenens punkt 3) Fastsættelse af næste års repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabet besluttede at næste års repræsentantskabsmøde afholdes
LØRDAG DEN 29. MAJ 2010 i ÅRHUS

Ad dagsordenens punkt 4) Eventuelt

Lars Aagaard, Sydslesvig fortalte at Informationskontoret i Sydslesvig har fået ny bestyrelse.
Kontoret er flyttet til biblioteket.

Marianne Højland, Kalundborg gjorde opmærksom på, at det kan være et problem, at alle de 
fremmødte ved kredsårsmødet ikke har stemmeret. 

Jakob Dauerhøj, Kerteminde, omtalte udstilling ved Nyborg i anledning af den svenske invasion 
af Fyn for 350 år siden.

Bent Roskjær, Helsingør, beklagede at kun få danske unge var tilmeldt som studerende på "Nor-
dens bedste campus" i Hälsingborg. Omtalte sygehussamarbejdet i Øresundsregionen og mente ikke 
det fungerer optimalt. Fortalte om det nordiske samarbejde mellem bløderforeningerne.

Frants Hagen Hagensen, Frederiksberg, berettede om henvendelse fra et medlem, der gerne ville
se norsk (nordisk) tv. Det fungerer ikke som det skal. Omtalte Sankt Hans-festen på Frederiksberg.

Erik Winther Paisley, FNU. Ungdommens nordiske råd har også taget fjernsynssagen op med det 
formål, at vi kan modtage hinandens programmer i Norden.

Arne Nielsen takkede for indlæggene og fortalte, at spørgsmålet om stemmeretten ved kredsårs-
møderne vil blive taget op i forbindelse med arbejdet med den nye strategiplan.

Dirigenten afsluttede mødet og takkede for god ro og orden.

kep/pjl 25.05.09
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