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Repræsentantskabet blev budt velkommen af landsformanden Karen Ellemann, By-og kulturrådmand 

Jane Jegind, Odense Kommune og formanden for Foreningen NORDEN i Odense Svend Tychsen. 

Derefter var der festlig underholdning ved H. C. Andersen Paraden under ledelse af Torben Iversen.  

 

AD DAGSORDENENS PUNKT 1) VALG AF DIRIGENT 

 

Karen Ellemann foreslog Peter Palshøj til dirigent. 

Peter Palshøj 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.”  

Dirigenten forslog dirigenten Dora Bentsen, København, Jens K. L. Jørgensen, Glostrup og Bent 

Jensen, Nykøbing F. som stemmetællere. De blev valgt af repræsentantskabet.   

   

AD DAGSORDENENS PUNKT 2) LANDSFORMANDENS BERETNING OM 

VIRKSOMHEDEN 

 

Dirigenten henviste til den skriftlige beretning, der var tilgængelig på foreningens intranet. (Beretningen 

kan ses på foreningens hjemmeside eller rekvireres fra landskontoret). 

 

Herefter gav dirigenten ordet til landsformanden, Karen Ellemann, der aflagde den mundtlige 

beretning (bilag 1). 

 

Efter beretningen var der debat. 

 

Susanne Prip Madsen takkede for beretningen og var enig i, at landsformandens kronik om 

reformeringen af det nordiske samarbejde havde givet stormvejr, men at det nu så ud som om, at skibet 

kommer godt i havn. Nu var det vigtigt at koncentrere sig om, at det kommer til at sejle endnu bedre i 

fremtiden, og det er godt, at vi nu får en proces med krav til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd. Hun 

understregede også, at det var vigtigt, at vi som folkelig forening var med til at vise vigtigheden af 

frivillighed i samfundet – også den der har et idepolitisk formål. Hun mente også, at det var godt, at vi 

kunne kommunikere elektronisk, men lokal var det stadig vigtigt, at vi var opmærksomme på, at mange 

medlemmer ikke endnu er gearet til den kommunikation. 

 

Flemming Thøgersen roste beretningen og glædede sig også over den fyldige skriftlige beretning. Han 

mente, at det var godt, vi havde fået en skarpere profil – også selv om vi ikke altid er enige om metoderne. 

Vi bør gøre os tanker om at fastholde de nye medlemmer, vi får, lige som vi skal udnytte de 

samarbejdende medlemmer bedre og lægge nordiske temaer ud til dem. 
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Steen Finsen fra Amatørernes Kunst og Kultur Samråd (AKKS) mente, det var vigtig at indsamle 

materiale om børn og unges musiseren i konkurrence med sapperkanalerne. Vi må nurse det 

amatørkulturelle, der ligger godt til det nordiske. 

 

Anders Hind fra Dansk Amatør Teater Samvirke (DATS) mente, at vi var inde i en positiv udvikling, 

hvor der er stigende interesse for det at være en aktiv borger i et aktivt samfund. Det er vigtigt, at vi i 

foreningen invitere dem indenfor. Han mente også, at samarbejdet med de baltiske lande var endnu 

vigtigere, set i lyset af hændelserne i Ukraine. Han takkede for beretningen, og glædede sig over, at de 

politiske budskaber fremmes. 

 

Svend Erik Jensen sagde på godt jysk, at beretningen ikke var så ringe endda! Han var enig i, at ny 

teknologi var vejen fremad – også når det gælder medlemsplejen, men han glædede sig alligevel til, at 

Norden Nu kommer ind ad døren. Han mente dog, at rejsekataloget bør udgå af Norden Nu og lægges på 

hjemmesiden. Han glædede sig også over, at reformprocessen nu er i gang og ang. venskabsbyer 

understregede han, at vi skal forandre for at bevare! 

 

Bent Roskjær takkede landsformanden for beretningen. I Helsingør skulle de nu mødes med 

kulturudvalget og borgmesteren for at få lidt gang i venskabsbysamarbejdet dér. Han reklamerede også for 

Bogens Dag, der afholdes for tyvende gang på Helsingborgs Stadsteater 16. november 2014. Så luftede 

han sin irritation over, at reglerne om at få forlænget sit kørekort var så forskellige i Norden, han ønskede 

den svenske model. 

 

Svend Tychsen takkede også for en klar og skarp beretning. Han ønskede også, at foreningens arbejde 

med det nordiske reformarbejde blev løftet ind i processerne via FNF. Mht. venskabsbyarbejdet mente 

han, at det kunne være svært at forene foreningens og kommunens roller. 

 

Line Barfod takkede for beretningen og indsatsen i det forgangne år. Hun mente, at formandens kronik 

om reformarbejdet burde have været til politisk drøftelse i foreningen politiske organer, men hun glædede 

sig over, at vi har fået en god proces efter kronikken. Vi skal være bedre til at svare på, hvorfor folk skal 

være medlemmer af vores forening, måske med den metode, at se på, hvordan samfundet ville se ud, hvis 

det nordiske samarbejde ikke eksisterede.  

 

Merete Riber takkede for en spændende og oplysende beretning. Som formand for foreningens 

uddannelsesudvalg mente hun, at det var vigtigt, at foreningen ydede inspiration og støttede lærerne i 

undervisning i skandinaviske sprog og nordiske forhold. Hun understregede vigtigheden af 

venskabsklasser. Hun henviste til foreningerne Nordens hjemmeside Nordeniskolen, og det var vigtigt at 

få budskabet ud til skolerne. Hun præsenterede foreningens nye visitkort, og det var en enkel måde at gøre 

lærere opmærksom på skolehjemmesiden. 

 

Ole Vagn Christensen takkede for en fin beretning, og glædede sig over, at formanden ville tage endnu 

en tørn. Dialog er vigtig – samtalen er en vigtig kunst. Vi taler om den nordiske samfundsmodel men vi 

har glemt, at vi skal holde sammen og præge den verden, der ligger uden for. Det sociale sammenhold, vi 

bygger på, og vi skal diskutere, hvordan vi kan holde sammen om vores model og kæmpe for den både 

indadtil og udadtil. Han viste også en bog, der var lavet i Thisted ved 200 året for Nordens fødsel, Norden 

i Støbeskeen.  

 

Anders Nielsen var inde på medlemshvervning, og tag fat i formandens beretning, hvor hun appellere til, 

at vi alle går hjem og skaffer tre nye medlemmer. Men så skal vi også have støtte fra landskontoret: bedre 

hvervefolder, at man i hvert nummer af Norden Nu får en tilmeldingsblanket og hvervegave. 
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Jørgen Andresen henviste til foreningens programforslag til det danske formandskab 2015, Det unikke 

Norden, hvor der bl.a. henvises til folkestyretraditionen. Men hvor bliver demokratiet af i vores egen 

forening, når vi skal sende et så vigtigt papir frem til ministeren? Og vi skal huske, vi er en idepolitisk 

forening – ikke en partipolitisk. Vi skal have en bedre hjemmeside og bedre materialer at gå ud med. Ang. 

venskabsbysamarbejdet må vi vænne os til, at kommunerne i dag ser mere på nytteværdien. 

 

Beth Espedal skulle på vegne af formanden for Halsnæsafdelingen beklage, at hans udtalelse ang. 

sælfangst ikke var kommet på dagsordenen. 

 

Jon Toivo Hansen fra Foreningen Nordens Ungdom talte om ”fødekæden” i foreningen, hvor det var 

vigtigt med en nordisk oplevelsesrig barndom og så at vække de 18 – 30 åriges nordiske engagement, så 

de senere blev medlemmer af Foreningen NORDEN. Vi skal gennem hele livet have en glæde ved det 

nordiske gennem oplevelser. Han opfordrede deltagerne til at melde deres unge i omgangskredsen ind i 

FNU, da det var hjælp til selvhjælp. Han opfordrede også lokalafdelingerne til at invitere de unge ud i 

afdelinger – og takkede for årets samarbejde.  

 

Peter Jon Larsen svarede på de tekniske spørgsmål, der var kommet op, og   

     

Karen Ellemann takkede for de mange gode og konstruktive bemærkninger til beretningerne, og 

kommenterede indlæggene.  

 

Repræsentantskabet vedtog enstemmigt beretningerne. 

 

AD DAGSORDENENS PUNKT 3) LANDSSTYRELSENS FORSLAG TIL STRATEGI 

 

Dirigenten henviste til den kommenterede dagsorden, hvoraf det fremgik, at der ikke var forslag til 

ændringer. 

 

Repræsentantskabet vedtog Strategien (bilag 2).  

 

AD DAGSORDENENS PUNKT 4) FORSLAG FRA LANDSSTYRELSEN 

 

Dirigenten gjorde opmærksom på, at der ikke var nogen forslag til behandling under dette punkt. 

 

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

 

Dirigenten gjorde opmærksom på, at følgende forslag er modtaget: 

 

Vestsjællandskredsen fremsætter forslag om nedsættelse af vedtægtsudvalg:  

Vestsjællandskredsen foreslår, at der nedsættes et udvalg, som ser på foreningens vedtægter og 

sammenhængene mellem vedtægter for hovedforeningen, kredse og lokalforeninger.  

Begrundelse:  

Vestsjællandskredsen har konstateret, at der i vedtægterne bl.a. står, at kredsens generalforsamling skal 

afholdes i april.  

Dette er ikke særlig hensigtsmæssigt, hvis repræsentantskabsmødet finder sted i maj, som det gør i år.  

Det betyder, at en kreds ikke kan nå eller dårligt kan nå at indsende et forslag, som først skal behandles på 

kredsens generalforsamling.  

Dette bør ændres til at kredsens generalforsamling afholdes mindst 6 uger før repræsentantskabsmødet.  

For at skabe overensstemmelse mellem de tre sæt vedtægter, bør der derfor nedsættes et udvalg, som ser 

på sammenhængen mellem dem. 
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Forslaget blev drøftet, men blev ikke vedtaget af repræsentantskabet. 

 

Vestsjællandskredsen fremsætter forslag om ny hvervefolder:  

Der bør udarbejdes en ny folder til medlemshvervning og en argumentationsvejledning. En folder, der er 

appetitvækkende, informerende, forståelig og nutidig, og en argumentationsvejledning, som klæder de 

aktive medlemmer på til at agitere for indmeldelse i Foreningen Norden.  

Begrundelse:  

Den nuværende hvervefolder er ikke meget beskrivende og nutidig. Den indeholder ikke en tekst, der 

appellerer til folk og oplyser for lidt om, hvad Foreningen Norden har opnået eller har visioner om at 

gennemføre.  

Hvervefolderen skal være let at forstå og have argumenter, som overbeviser. Den skal være kort, fyndig 

og oplysende, således at man, uden forhåndskendskab til Foreningen Norden, får lyst til at blive medlem.  

Aktive medlemmer som skal agitere for at andre melder sig ind i Foreningen Norden skal have et skrift 

hvor de samme argumenter og oplysninger er udbygget med en kort, informerende tekst, som kan bruges, 

når man skal overbevise dem, der ikke kender Foreningen Norden i forvejen, og få dem til at melde sig 

ind. 

 

Forslaget blev efter en drøftelse vedtaget af repræsentantskabet.  

 

Lokalafdeling Odsherred fremsætter forslag vedr. Norden Nu:  

Der fremsættes forslag om at medieudvalget ser på indhold og layout for Norden Nu.  

Begrundelse:  

På lokalafdelingens generalforsamling blev der rejst kritik af Norden Nu. Det blev opfattet som et kedeligt 

referatblad, som ikke lever op til navnet Norden Nu.  

Hvis man ser på blade fra 2005 – de blade kan man finde på hjemmesiden – og frem til i dag vil man 

opdage at de er blevet mere og mere kedelige og referatagtige.  

Artiklerne bør have en opsætning, så man ved at læse de første 20 ord kan afgøre om det er en artikel, 

man har lyst til at læse.  

Hvis man sammenligner med blade fra Norge og Sverige vil Norden Nu ikke få mange points  

Derfor foreslår Lokalafdeling Odsherred, at der bliver arbejdet på at frembringe et indbydende, interessant 

og læsevenligt blad. 

 

Efter en kort drøftelse - hvor det blev lovet, at Norden Nu indgik i drøftelserne i det nye 

kommunikationsudvalg, hvor ovenstående synspunkter ville indgå i det videre arbejde - blev 

forslaget trukket af forslagsstilleren. 

 

Lokalafdeling Odsherred fremsætter forslag om tidlige oplysninger om manglende betalinger fra 

medlemmer:  

Lokalafdeling Odsherred foreslår at der en måned efter betalingsfristen for kontingent er overskredet 

udsendes en restanceliste til lokalforeningerne.  

Begrundelse:  

Vi må desværre erkende at Foreningen Norden er i tilbagegang.  

Noget af tilbagegangen kan skyldes manglende betalinger fra medlemmerne.  

Hvis der en måned efter fristens udløb for indbetaling af kontingent udsendes en medlemsliste hvor af det 

fremgår hvem der mangler at betale, har lokalafdelingerne mulighed for opsøgende arbejde i med bl.a. en 

opfordring til at betale og blive i foreningen. 

 

Efter en drøftelse, hvor praksis med udsendelse af opkrævning ultimo januar med betalingsfrist 

primo februar, rykker fra landskontoret i april til restanter og liste over restanter udsendes til 

lokalafdelinger i maj blev forstærket med en ekstra udsendelse af restanceliste ultimo februar, samt 
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at restancelisterne ud over til kassererne fremover også sendes til formand og sekretær. Hermed 

blev forslaget vedtaget. 

 

AD DAGSORDENENS PUNKT 6) VEDTÆGTSÆNDRINGER 

 

Dirigenten henviste til den kommenterede dagsorden, hvoraf det fremgik, at Bolette Eggers på vegne af 

Lokalafdelingen Norden-Assens foreslog: 

 

§ 6 Kontingentfordeling 

Stk. 1. Kontingent for enkeltpersoner i en lokalafdeling fordeles med 1/3 til landsforeningen og 2/3 

til lokalafdelingen. 

 

Motivering: 

Foreningen Nordens lokalafdelinger består overvejende af medlemmer med det nedsatte 

pensionistkontingent. Derfor er det ekstra hårdt at skulle aflevere halvdelen til Landsforeningen. 

Derudover afleverer vi beløb til kredsstyrelsen og Nord Nu. Så af vores samlede kontingentindtægt 

afleverer vi 69 % til landsforeningen. 

Vi synes at landsforeningen skal finde den 1/6, de mister ved vores forslag, i tipsmidler og fonde og 

Nordisk Råd. 

 

Repræsentantskabet afviste forslaget efter en skriftlig afstemning. 

 

AD DAGSORDENENS PUNKT 7) GODKENDELSE AF REGNSKABER 

 

Dirigenten henviste til Foreningen NORDENs regnskab for 2013, der lå 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. 

 

Generalsekretæren forelagde regnskaberne. 

 

Dirigenten spurgte, om man kunne godkende regnskabet, hvilket repræsentantskabet gjorde. 

 
AD DAGSORDENENS PUNKT 8) FASTSÆTTELSE AF KONTINGENTER 

 

Dirigenten henviste til den udsendte kommenterede dagsorden, hvor det fremgår, at Repræsentantskabet i 

1984 vedtog, at kontingentet for Foreningen NORDEN reguleres hvert andet år på basis af 

Forbrugerprisindekset. Da sidste regulering fandt sted pr. 2013, skal kontingenterne reguleres på ny pr. 

2015. Forbrugerprisindekset er ifølge Danmarks Statistik steget med 2,3 % fra januar 2012 til januar 

2014. 

 

Kontingentformer Kontingent for 

indeværende 

periode 

Kontingent 

fra 1.1.2015 

Personligt medlemskab: 

 260 kr. pr år 265 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 340 kr. pr år 350 kr. pr år 

Pensionistmedlemskab: 

Medlemskab dækker en pensionist fra folkepensionsalderen 160 kr. pr år 165 kr. pr år 
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samt førtidspensionister 

Pensionistpar-medlemskab: 

Medlemskabet dækker gifte/samboende pensionister fra den 

yngste når folkepensionsalderen, samt førtidspensionistpar. Der 

fremsendes kun 1 sæt materiale til adressen 200 kr. pr år 205 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 

Skoler med under 100 elever 

495 kr. pr år 

 

200 kr. pr år 

495 kr. pr år 

 

200 kr. pr år 

Biblioteksmedlemmer: 

Disse modtager ekstra medlemsgoder i form af informations-

materiale og tilbud om nordiske arrangementer 395 kr. pr år 395 kr. pr år 

   

Vedrørende kontingentfordeling mellem lokalafdelinger og landsforening fremgår det af vedtægter, at 

kontingentet fordeles 50/50.  

 

Landsstyrelsen indstiller, at kredsenes medlemstilskud i lighed med tidligere også i 2014 vil være 5 kr. 

pr medlemskab. 

 

Repræsentantskabet vedtog indstillingerne. 

 

AD DAGSORDENENS PUNKT 9) GODKENDELSE AF JUSTERET BUDGET FOR DET 

LØBENDE ÅR OG BUDGET FOR DE TO FØLGENDE ÅR 

 

Dirigenten henviste til justeret budget for 2014 og for 2015, samt forslag til budget for 2016. 
Generalsekretæren forelagde forslagene. 

Budgetterne indstilles til vedtagelse af landsstyrelsen.  

 

Repræsentantskabet vedtog de af landsstyrelsen indstillede budgetter. 

 

AD DAGSORDENENS PUNKT 10) VALG AF LANDSFORMAND 

 

Dirigenten henviste til den udsendte kommenterede dagsorden, hvor landsstyrelsen indstillede Karen 

Ellemann til formand og der var ikke ved tidsfristens udløb modtaget yderligere forslag til nyvalg.  

 

Karen Ellemann blev valgt med akklamation. 

Karen Ellemann takkede for valget. 

 

AD DAGSORDENENS PUNKT 11) VALG AF LANDSSTYRELSESMEDLEMMER 

 

Dirigenten henviste til den kommenterede dagsorden og konstaterede, at Repræsentantskabsmødet i 

henhold til den nye vedtægters § 10 stk. 2 vælger indtil 15 Landsstyrelsesmedlemmer.  

 

Landsstyrelsen indstiller genvalg af 
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 Line Barfod 

 Bente Dahl 

 Karen Klint og 

 Susanne Prip Madsen 

 

 samt genvalg af 

 

 Liselott Blixt (DF) 

 Annette Lind (S) 

 Marion Pedersen (V) 

 Finn Sørensen (EL)    

 Kristen Touborg (SF) 

 

 og nyvalg af 

 

 Liv Holm Andersen (RV) 

 Mai Mercado (KF)  

 

Ovennævnte blev valgt.  

Liberal Alliance havde ikke reageret på foreningens henvendelse om at stille med en kandidat. 

 

AD DAGSORDENENS PUNKT 12) VALG AF TO KRITISKE REVISORER 

 

Dirigenten henviste til den kommenterede dagsorden og indstillingen fra Landsstyrelsen af Dora 

Bentsen, København og Frode Riber, Holstebro til genvalg. 

 

Repræsentantskabet godkendte indstillingen. 

 

AD DAGSORDENENS PUNKT 13) FASTSÆTTELSE AF NÆSTE ÅRS REPRÆSENTANT-

SKABSMØDE 

 

Repræsentantskabet vedtog at afholde næste repræsentantskabsmøde lørdag den 30. maj 2015. 

 

AD DAGSORDENENS PUNKT 14) TEMADRØFTELSE OM  

ARKTIS OG DET NORDISKE SAMARBEJDE 

 

a.) Oplæg til temadrøftelse v./ Jon Rahbek-Clemmensen, Dansk Institut for Internationale Studier. 

Jon Rahbek-Clemmensen kom med et særdeles inspirerende indlæg om Arktis og Norden. 

 

b.) Eventuelt forslag til udtalelse. 

 

Følgende forslag var indstillet af foreningens Idepolitiske Udvalg: 

Foreningen NORDEN opfordrer til nordisk enighed om Arktis 

 

Arktis er en af de største sikkerheds- og miljøpolitiske udfordringer i nyere tid. 

Foreningen NORDEN opfordrer til, at de nordiske lande står samlet i forhandlingerne med de andre 

parter. En kommende aftale skal bygge på bæredygtig udvikling og respekt for de oprindelige folk i 

området. 
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I lyset af uroen i Ukraine er det endnu mere vigtigt, at Norden står sammen. 

Hvis vi kæmper hver for sig, er det indlysende, at vi taber! Hvis vi kæmper sammen, har vi mulighed for 

at sikre en holdbar udvikling i området, og dermed give et bedre fundament for klodens overlevelse på 

længere sigt. 

Forslaget blev vedtaget af repræsentantskabet. 

  

 

AD DAGSORDENENS PUNKT 15) EVENTUELT 

 

Efter en kort drøftelse sluttede repræsentantskabet med, at Karen Ellemann takkede dirigenten for 

veludført hverv og deltagerne for deres konstruktive bidrag samt Svend Tychsen og Odenseafdelingen for 

den vellykkede ramme om repræsentantskabsmødet. 

 

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

 

 

PJL/pjl 19.05.14 

 

 

Bilag 1 

 

Mundtlig beretning 2014 

v./ Karen Ellemann, landsformand 

 

Det talte ord gælder 

 

Kære venner. 

 

Efter et år i formandsstolen synes jeg, at jeg efterhånden kender jer rigtigt godt. Det har været spændende 

at mødes med forretningsudvalget og landsstyrelsen, men ikke mindst har det været spændende at mødes 

med mange af jer på jeres hjemmebane.  

Jeg har været rundt i landet i flere omgange, og det har været spændende og berigende. Jeg har nydt at 

møde den entusiasme, som I lægger for dagen, den ihærdighed, som præger jer, og den tro på det nordiske 

samarbejde, som optager jer. Det er dejligt at se, at foreningsDanmark stadig lever i bedste velgående, og 

det er dejligt at se, at så mange fortsat på frivillig basis og ulønnet gør en kæmpe indsat for, at vores 

samfund fortsat styres og får næring nedenfra og op. 

Det går rigtigt godt i spænd med mine egne tanker om folkestyre. For essensen i et stærkt og bredt 

folkestyre, baseret på Grundtvig og Kolds tanker, højskoletradition, andelsbevægelsestradition, dannelse 

og medleven og engagement er værdifuldt. Og de metoder, vi tager i anvendelse for at styrke disse 

grundlæggende værdier, skal selvfølgelig følge med tiden. Ellers taber vi pusten, og så overgår værdierne 

til historiebøgerne. Og det tror jeg ikke, der er nogen her, som ønsker. Vi må ikke blive støvede, så 

værdierne går støvets gang! 

Jeg er i den forbindelse imponeret over, at I – trods den relativt høje gennemsnitalder – har taget godt 

imod den nye teknologi. Det er faktisk noget af en bedrift, at et repræsentantskabsmøde, som dette, kan 

indkaldes elektronisk, at alle dokumenter i form af indstillinger og beretninger kan ligge på foreningens 

intranet, uden det skaber ballade.  

Jeg ved godt, at det ikke er jer alle, der er it-nørder, men selv de, der ikke er fortrolige med it, har fundet 

sine egne løsninger. Det er givet også et resultat af, at I alle kan se, at vi dermed spare ressourcer – både 

penge og miljømæssigt. Der er andre aktiviteter, der skal være råd til – og for en relativ fattig forening er 
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det vigtigt, at prioritere. Intranettet har så også den fordel, at vi i højere grad bliver en transparent 

forening. Alle dokumenter, referater mm. lægges på intranettet løbende, og alle tillidsfolk har dermed 

tilgang til alle beslutninger så tidligt, at hvis I ikke er enige i en beslutning, kan I i langt de fleste tilfælde 

nå at gøre indsigelse inden beslutningens gennemførelse. Det kræver blot gode argumenter og et flertal for 

beslutningen. Præcis som i det politiske liv. 

Jeg er glad for at være formand for en forening, der har så stor medlemsopbakning. Foreningen NORDEN 

er med sine 12.000 medlemmer ikke en ”fru hvem som helst”. Og selv i disse tider, hvor 

medlemsopbakningen til foreninger af vores type er – desværre ofte stærkt - vigende, holder vi stand. Nok 

mister vi medlemmer – og der skal ikke herske nogen tvivl om, at det er vi frygtelig kede af – men vi er 

ikke i dramatisk tilbagegang. Opbakningen til det nordiske er stadig stærk, og måske stærkere end før. Det 

skal vi selvfølgelig være bedre til at udnytte – så skal vi ikke love hinanden her i dag, at vi efter mødet i 

dag går hjem og giver den en ekstra skalle!  

Vi skal overbevise alle de, der tror, at det nordiske samarbejde er noget der var engang, om, at det 

nordiske samarbejde er vigtigt i nutiden og fremtiden. Vi skal – også lokalt – styrke bevidstheden om det 

idepolitiske fundament, vi hviler på. Ikke det partipolitiske, men det samfundsengagerende. Vi skal have 

flere medlemmer, der kommer til os, fordi de støtter den nordiske sag. Og vi ved alle sammen her, hvad 

den drejer sig om, men det er desværre ikke alle rundt om i dronningeriget, der endnu forstår vigtigheden 

af et nordisk samarbejde. Så det er vores opgave at forklare dem ved enhver tænkelig lejlighed. Skulle de 

så også efterspørge en indmeldelsesblanket, så skal vi huske altid, at have den med i lommen. Og de skal 

ikke spørge to gange – ja, de behøver blot at antyde interessen, så går hånden til baglommen! 

Hvis hver af os, der er til stede her i dag går hjem, og skaffer tre nye medlemmer i år, vil vi have 

medlemsfremgang i 2014 – det burde ikke være uoverkommeligt. Lad os give hinanden hånden på, at det 

gør vi! 

 

Jeg er stolt over, at landsforeningen har mange gode bud på det nordiske samarbejdes muligheder i dag og 

i fremtiden. At vilkårene er ændret, og vi skal betragte det nordiske i en europæisk og global 

sammenhæng er en realitet. Det er dagens og fremtidens virkelighed – og udfordring. Og Nordens 

potentiale er ikke til at tage fejl af. Selv i global sammenhæng ”fylder vi”. Men vi udnytter potentialet for 

lidt! Jeg ved ikke, om det er en af vores dårlige værdier – dem har vi jo også – der præger os, nemlig 

værdien: Du skal ikke tro, du er noget eller med Sebastians ord: Hvis du tror du er noget, er der noget du 

har misforstået! Jeg har lige været inde at se på de globale BNP-tal for 2013, og hvis vi lægger de 

nordiske BNP-tal sammen, er vi verdens 12. største økonomi - derfor er vi altså ikke som region 

ubetydelige. 

I løbet af året kom jeg ud med et klart budskab om at reformere det nordiske samarbejde – i en meget 

kontroversiel indpakning. Jeg har længe – også fra min tid som minister for området – ønsket en 

grundlæggende debat om det nordiske samarbejdes form. Grundlæggende fordi jeg mener, at der er så 

meget, vi skal have gjort i den nordiske sammenhæng, så mange visioner og så mange muligheder i 

samarbejdet, at jeg ofte har været frustreret over, at et stort tungt, dyrt og bureaukratisk system ofte står i 

vejen for, at vi kan skabe de resultater, som vi ønsker. 

  

Jeg har også flere gange forsøgt at råbe medierne op i denne debat, men uden held. Derfor valgte jeg en 

kontroversiel indpakning til den kronik, der lagde grunden til den efterfølgende debat. Nogen siger at 

målet helliger midlet – og nu kom debatten da frem i lys luge. Så kan der stadig være nogen blandt jer, 

som ærgrer sig over, at det var det, der skal til.  

Men den gode nyhed er altså, at budskabet er taget op, og at en reformproces er sat på skinner. En virkelig 

reform – ikke nogle små ryk på stedet. Vi er nu enige om, at eks. forholdet til de politikudvalg, der er i 

alle de nordiske parlamenter, skal styrkes, og derfor har jeg også sendt et brev til Folketingets formand 

med det budskab. Det kan så følges op af Stortingets formand, Olemic Thommessen, som er min kollega i 

Foreningen NORDEN i Norge og i mange år har været med i Nordisk Råd. 

Vi kan være stolte af, at processen nu for alvor er sat i gang, for det betyder, at man nu i bredere kredse 

indser, at der virkelig er brug for et effektivt, dynamisk og fremadrettet samarbejde. Præcis hvor 
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reformprocessen ender, kan ingen vide, men der er lagt en lang række forslag på bordet – indtil videre 39 

– og Nordisk Råd har nedsat en reformgruppe med to medlemmer fra hver af partigrupperne – der sidder 

jeg selv med som repræsentant for Mittengruppen.  

Og her har Foreningen NORDEN – efter drøftelser i landsstyrelsen og idepolitisk udvalg – også 

udarbejdet sit bidrag til processen under overskriften Nordisk Råd i forandring. Jeg er overbevist om, at 

det skib, der blev sat i søen og skabte stormvejr, nok skal komme trygt i havn igen til gavn og glæde for 

os alle, der tror på det nordiske samarbejde. 

 

I det forgangne år har vi – i konsekvens af det, jeg tidligere har været inde på – været ude med flere 

budskaber.  

6 dage efter repræsentantskabsmødet sidste år sendte jeg et brev til den danske forsvarsminister, hvor jeg 

udtrykker glæde over, at der finder flere og flere sikkerheds- og forsvarspolitiske drøftelser og initiativer 

sted med de øvrige nordiske lande. Jeg noterede, at der i flere omgange har været drøftelser om det danske 

miljøberedskab, som forsvarsministeren også selv har påpeget kunne trænge til en forbedring. Vi er i 

Foreningen NORDEN meget optaget af, at vi gennem nordiske løsninger kan skabe mere kvalitet for 

færre penge, ligesom vi på mange områder ser store muligheder ved at udnytte det nordiske samarbejde. 

Jeg gør ham opmærksom på, at vi i foreningen har fulgt drøftelserne angående miljøberedskabet, og 

mange i vores forening har efterlyst en nordisk løsning på beredskabssituationen. Vi er omkranset af de 

samme problemer, og vi har fælles vandgrænser. Det sikkerhedspolitiske element i opsplitningen i 

nationale enheder er næppe til stede i dag.  

Også den forskningsmæssige del kunne få et stort løft gennem et fællesnordisk beredskab, der bl.a. 

yderligere kunne forstærke Øresundsregionens naturfaglige uddannelser, der i forvejen samlet set hører til 

et af de stærkeste områder i verden, og jeg spørger ministeren, om den nordiske model har været 

undersøgt – eller om ministeren på vores foranledning vil undersøge mulighederne. 

Jeg var også ude med roser til Dansk Industri (DI) for deres oplæg om tættere nordisk samarbejde på 

erhvervsfronten, New Nordic Approach.  

Foreningen NORDEN har i mange år arbejdet for et tættere samarbejde mellem virksomheder i Norden. 

På vores initiativ blev afskaffelse af grænsehindringer sat på den nordiske dagsorden med det formål, at 

lette befolkningernes samkvem over grænserne og rammebetingelserne for et udvidet erhvervssamarbejde. 

I første omgang har vi koncentreret os om at lette befolkningens muligheder for mobilitet i Norden, men 

vi ser meget gerne, at det samme kommer til at gælde for virksomhederne. Når det drejer sig om 

arbejdskraftsmobilitet indgår ingen vel mere naturligt på det danske arbejdsmarked end netop personer fra 

de øvrige nordiske lande, hvor vi i stor stil har de samme kompetencer, de samme værdier og de samme 

forhold på arbejdsmarkedet. Nu er der 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. 

Når vi skal konkurrere med Brasilien, Rusland, Indien, Kina, Sydafrika og alle de nye økonomier, er tiden 

ikke til snæver tænkning. Vi må sammen med ”dem vi normalt sammenligner os med”, skabe en stærkere 

ramme. Vi må lytte til erhvervslivets organisationer, der kræver nordisk samordning på erhvervsområdet, 

og så må vi harmonisere vore lovgivninger, så de ikke står i vejen for det samarbejde, som vores 

erhvervsliv bygger op i disse år.  

Lige som vi i Foreningen NORDEN med stor succes har været primus motor for at lette befolkningernes 

samvirke gennem pasunion, fælles arbejdsmarked, social konvention mm., vil vi også godt sætte os i front 

for at lette erhvervslivets nordiske muligheder. 

Den nordiske samarbejdsminister bad os sidste år om inspiration til det formandsskabsprogram, som 

Danmark skal udarbejde i forbindelse med at Danmark i 2015 overtager det nordiske formandskab. Vi 

sendte derefter 6 sider med politiske ønsker under overskriften Det unikke Norden, men jeg skal nok her 

holde mig til punkterne i kort form.  

Vi ønsker i formandsskabsprogrammet et styrket samarbejde mellem de officielle organer og 

foreningslivet, helt i forlængelse af den folkestyretradition, som er fremherskende i alle de nordiske lande.  
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Fra oplægget vil jeg lige nævne de 6 punkter: 

o ønsket om at udrede det unikke ved den nordiske samfundsmodel og det værdifællesskab landene 

er fælles om 

o fortsat fokus på fjernelsen af grænsehindringerne i Norden, herunder forstærket 

informationsformidling og servicering via Hallo Nordens virksomhed 

o et styrket tv-samarbejde, gerne gennem en opprioritering af Nordvision-samarbejdet 

o styrket sprogsamarbejde i alle led 

o styrket retsligt samarbejde, herunder harmonisering af retstilstanden 

o styrket samarbejde inden for udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik 

I forbindelse med sidstnævnte skrev jeg for nylig et brev til Udenrigsministeren, at vi i Foreningen 

NORDEN med interesse har fulgt udmeldingerne i forhold til danske repræsentationer i udlandet. 

Vi er glade for de initiativer, der allerede er taget for at styrke det nordiske islæt i forbindelse med 

repræsentationerne.  Foreningen har ofte foreslået, at Udenrigsministerierne i Norden arbejdede tættere 

sammen om de udenlandske repræsentationer og ambassader. Det glæder os, at der nu er enighed om 

markant at forstærke det nordiske samarbejde om de udenlandske repræsentationer. Det er sund fornuft, 

og så kan det sikre, at vi er repræsenteret i områder af verden, hvor de nordiske lande selv hver for sig er 

for små til at have en repræsentation. Jeg understregede også over for ministeren, at det ikke er et must, at 

alle nordiske lande i hvert enkelt tilfælde indgår i fælles repræsentation. Det må selvfølgelig ske 

pragmatisk, som det senest skete, da den dansk-norske repræsentation 4. november 2013 blev etableret i 

Myanmar. 

For ganske kort tid siden skrev jeg på foreningens vegne også et brev til vores kulturminister. I 

forbindelse med drøftelserne om et nyt medieforlig, understregede jeg behovet for at sikre og forbedre 

mulighederne for at se nabolandenes tv. Målet må være, at borgerne skal kunne se public service-tv fra 

alle nordiske lande i hele Norden som et positivt resultat af den tekniske udvikling og helt i tråd med det 

nære nordiske samarbejde på alle andre områder. Ligeledes understeger jeg, at den nordiske udveksling af 

tv-programmer og nordisk samproduktion fortsat må gives høj prioritet. 

I alle de nordiske landes mediepolitik er der lagt stor vægt på public service-forpligtelsen i de offentligt 

finansierede elektroniske medier. Derved adskiller Norden sig fra langt de fleste andre lande. De nordiske 

landes public service-kanaler bør være omfattet af reglerne om ”must carry” i alle de nordiske lande. 

Det er vigtigt, at hele sendefladen ikke blot består at populære emnekanaler med sport, musik og natur. Vi 

har et ansvar for, at de samfunds- og kulturbærende kanaler gives en god placering på sendenettet.  

 

Selv om vi ser fremad, så glemmer vi ikke vores historiske fundament. I årets løb har vi været med til at 

skabe en lang række initiativer i forbindelse med 1814, hvor Danmark og Norge blev skilt fra hinanden på 

ublodig vis, uden at det kom til konflikt mellem de to folk. Norge blev ikke helt selvstændigt med 

fredsaftalen i Kiel 14. januar 1814 som Frederik 6. modstræbende skrev under på Hindsgavl Slot. Men 

blev det på længere sigt efter forfatningen i Eidsvold 17. maj samme år og godt halvfems års union med 

Sverige. Jeg havde selv fornøjelsen sammen med Middelfarts borgmester at åbne en stort anlagt 

konference om emnet på netop Hindsgavl Slot, som en markering af, at den begivenhed fandt sted for 200 

år siden. Over 400 historisk interesserede mennesker var mødt op til et arrangement, vi godt kan være 

stolte af.  

I år er det også 150 år siden, at 1864-krigen udspillede sig. Slaget ved Dybbøl den 18. april blev markeret, 

og Foreningen NORDEN var med, ikke mindst takket være vores gode formand på Frederiksberg, Frants 

Hagen Hagensen, som sammen med Birte Fangel lagde en krans fra Foreningen NORDEN ved støtten på 

Dybbøl banke, der markerer de nordiske soldater, der mistede livet i kampen for Danmark for 150 år 

siden. 

På de indre linjer er der også sket meget i årets løb. Det kan I læse mere om i den skriftlige årsberetning, 

som ligger på vores hjemmeside. Jeg vil dog nævne et par ting. Den ene hænger sammen med, at vi jo 

havde kommunalvalg i 2013, og det nordiske venskabsbysamarbejde udgør et centralt element i den 

lokale nordiske folkelige forankring. Derfor er det vigtigt, at vi markerer nordiske visioner for det 
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kommunale arbejde i forbindelse med en kommunalvalgkamp. Derfor opfordrede vi jer alle til at deltage i 

de lokale vælgermøder eller skrive til de lokale kandidater. 

Foreningen NORDEN oplever, at der fortsat er bred interesse for at fastholde nordiske venskabsbyer til 

glæde/gavn for det folkelige engagement inden for bl.a. kultur, idræt og erhverv. Foreningens erfaringer 

fortæller os også, at mange medarbejdere i forvaltningen tidligere har fået ny inspiration ved diverse 

ekskursioner til en nordisk venskabsby. 

Men vi ser også, at der er et behov for at revitalisere samarbejdet. Fra foreningens side tager vi 

udgangspunkt i, at et nordisk venskabsbysamarbejde på kommunalt plan skal være effektivt og givende. 

Men det er der også masser af muligheder for. Vi ser en fremtidig model med tematiske møder om f.eks. 

miljø, erhvervsudvikling, skoler, ældreomsorg og kultur, med deltagelse af politikere og medarbejdere fra 

venskabsbyerne. Alle arrangementer behøver ikke at inddrage alle led i kæden. Foreningen kan godt se 

eksempler, hvor det vil være naturligt i konkrete tilfælde at samarbejde med en enkelt venskabskommune. 

Det der adskiller det nordiske venskabsbysamarbejde fra andre, mere eksotiske venskabsbyer, er at her er 

der samarbejde mellem byer, hvor de offentlige forvaltninger har de samme opgaver og hvor brugere har 

samme forventninger til servicen. Derfor kan en effektiv udveksling af erfaringer netop bidrage til at gøre 

det kommunale system både bedre og billigere. 

Her til sidst lige et par ord om arbejdet med at kommunikere på en både mere moderne og en mere 

effektiv måde i foreningen – både indadtil og udadtil. Det er en stor opgave og derfor har vi inddraget 

ressourcepersoner udefra til at give inspiration til en mere strømlinet kommunikation, som ikke bare 

omhandler Norden Nu, men også vores hjemmeside og målrettet information til alle, der viser interesse 

for den nordiske sag på de sociale medier og andre steder, hvor man i dag er i kontakt med mennesker. 

Det er et arbejde, som allerede har båret de første frugter. Vores hjemmeside er blevet opgraderet – 

forhåbentlig også til gavn for jer, hvor det nu gerne skulle være langt lettere at lægge information ind på 

siden. Lige nu arbejder vi på at integrere landskontorets marketingkanaler, hjemmeside og Facebook, med 

en automatiseret e-mail kampagne. Der er mange muligheder på dette felt, men jeg må jo så også erkende, 

at det er svært at nå de forkromede løsninger uden penge – og dem har vi som bekendt ikke for mange af. 

Så arbejdet her skal selvfølgelig prioriteres på en måde, så vi ikke mister jordforbindelsen, men det skal 

ikke hindre, at vi tager nogle brydergreb for at komme længere frem i skoen på dette område. 

Jeg har, som allerede nævnt, været meget glad for dette år som landsformand. Det har til tider trukket 

tænder ud, når jeg nu også har mit andet arbejde at passe. Men det har også været sjovt og berigende, og 

jeg har været glad for at mødes med jer rundt om i landet. Derfor har jeg også sagt ja til 

forretningsudvalgets og landsstyrelsens opfordring til at genopstille i endnu en periode.  

Ingen skal være i tvivl om, at kombinationen af det nordiske samarbejde og den folkelige entusiasme, I 

byder ind med, passer mig særdeles godt, og så er det godt at se, at vi også rykker – sammen!  

 

Tak for ordet.  

 

 

Bilag 2 

 

Foreningen NORDEN 

Strategi  

 

Med baggrund i foreningens formålsparagraf, som lyder 

Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og 

udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil 

ønsker foreningen af styrke den idepolitiske profil på nordisk, nationalt og lokalt plan. 

 

Det nordiske samarbejde er mere i fokus i disse år, hvor flere og flere anerkender, at det nordiske 

samarbejde  

o er et vigtigt instrument for dansk værdipolitik i forbindelse med globaliseringen  
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o kan forstærke de enkelte landes konkurrenceevne på de internationale markeder 

o kan sikre lavere omkostningerne i vores offentlige produktion uden at det går ud over kvaliteten 

for eksempel på sikkerheds- og forsvarsområdet.  

 

Foreningen NORDEN ønsker at påvirke de formelle samarbejdsfora til at udvikle mere regionalt nordisk 

samarbejde i takt med erkendelsen af at et fælles Norden har langt større muligheder i en globaliseret 

verden, hvor nationalstaternes rolle forandres og regionernes rolle forstærkes.  

 

Foreningen er optaget af de ideer, der på det seneste er kommet om en nordisk union eller forbundsstat. 

Udviklingen går meget stærkt, og vi ønsker at de nordiske lande aktivt påvirker den internationale og 

europæiske udvikling med en nordisk vinkel..  

 

Forholdene i Arktis er et vigtigt emne for Norden, både når det gælder sikkerhedspolitiske, 

infrastrukturelle og miljømæssige udfordringer.  

 

Et er sikkert: det nordiske samarbejde byder qua sin unikke folkelige legitimitet, sit enestående 

værdifællesskab og sit historiske engagement i internationalt samarbejde og deraf fraværet af 

protektionistiske foranstaltninger på gode forudsætninger for at spille en central rolle i en global 

dagsorden. 

 

Foreningen NORDEN har gennem de senere år drejet organisationen i en retning, hvor indhold er 

vigtigere end formen. Organisatoriske forandringer skal derfor ske på grundlag af en indholdsmæssig 

nødvendighed. 

Foreningen NORDEN fastlægger i Strategien sine visioner og mål for foreningens fremtidige 

organisation, medlemsaktiviteter og interessevaretagelse. 

 

1. Organisation 

 

Vision 

Foreningen NORDEN er organiseret således, at alle led i organisationen arbejder med udvikling af 

foreningens grundlæggende ide. 

 

Mål 

 Foreningen NORDEN er organiseret i lokalafdelinger, kredse og landsforening 

 Der skal være etableret lokalafdelinger i alle kommuner 

 Organisationens enkelte led skal have tydelige opgaver, og kommunikationen i organisationen skal 

være åben og direkte 

 Landsstyrelsen nedsætter udvalg, der kan være sagsforberedende på organisatoriske områder og ad 

hoc udvalg, der kan være sagsforberedende på mere aktuelle politiske områder, herunder 

udviklingen af det nordiske samarbejde indadtil og udadtil  

 

2. Medlemsaktiviteter 

 

 

 

 

 

 

Mål 

 Foreningen NORDEN skal ud over hele landet tilbyde et varieret tilbud af arrangementer af nordisk 

relevans inden for kultur og samfundsforhold 

Vision 

Foreningen NORDEN understøtter og fremmer alle former for 

medlemsaktiviteter, der har til formål at styrke forståelsen for det nordiske 

arbejde og den nordiske ide 
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 Skole- og biblioteksmedlemmer skal understøttes bedst muligt i deres arbejde med formidling af 

nordisk natur og kultur samt historie, samfundsforhold og fællesskab bl.a. gennem udbygningen af 

fællesnordiske værktøjer 

 

3. Interessevaretagelse 

 

 

 

 

 

 

Mål 

 Foreningen NORDEN skal anvende sin folkelige platform til at fremme aktuelle nordiske 

samarbejdsopgaver over for Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd. Dette arbejde skal foregå i 

samråd med FNF.  

 Debatskabelse, information og konkrete projekter gennemføres i samarbejde med folkelige og 

politiske organisationer - og i et fællesnordisk perspektiv 

 Landsstyrelsen drøfter politik med det dobbelte formål at udvikle det nordiske samarbejde og sikre 

mediernes interesse for samme.     

 Den eksterne kommunikation skal være debatskabende i sin form og i sit indhold. Indholdet skal 

bygge på drøftelser og vedtagelser i Repræsentantskabet og i Landsstyrelsen.  

 

På baggrund af ovennævnte visioner og mål udarbejdes der årlige handleplaner til behandling i 

Landsstyrelsen, som grundlag for det konkrete budgetarbejde. 

 

 

Vision 

Foreningen NORDEN skal fremme opbakning for den nordiske sag gennem 

debatskabelse, information og konkrete projekter  


