
Tillidsmandsdag 

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost og ankomst til Vejle. 

Kl. 13.00 Velkomst 
v./ Landsformand Lars Barfoed 

Kl. 13.10 – 13.30 Medlemmer i restance og hvordan medlemskartoteket kan bruges til at kontakte dem. 
v./ Kirsten Kruse, Kommunikation og medlemsadministration 

 Kirsten Kruse informerede og blev opfordret til at lave et online seminar så 
medlemsansvarlige kunne deltage med deres egen computer.  

Kl. 13.30 – 14.00 Oplæg om arbejdet med 360 graders eftersynet 
v./ Landsformand Lars Barfoed 

 Lars Barfoed holdt et kort oplæg om status for arbejdet i 360 graders arbejdsgruppen 
som oplæg til gruppearbejdet.  

Kl. 14.00 – 15.15 Gruppearbejde ud fra seks overskrifter.  

Værdier 

Kommunikation og indflydelse 

Digitalisering 

Aktiviteter 

Medlems/bestyrelses rekruttering 

Organisering  

Kl. 15.15 – 16.15 Opsamling på gruppearbejdet og afslutning.  

Marion Pedersen overtog ledelsen af mødet og samlede op i plenum på gruppearbejdet.  

Grp 1. - Nordiske værdier.  

- Nordisk samhørighed, nabosprogsforståelse, fælles kultur og historie, fælles samfundssyn 

- Tillid, 

- Åbenhed 

- Lighed 

- Velfærd 

- Fællesskab og nærvær  

- Længsel efter naturen – Folk fra norden kan ikke lade naturen være. Vi er sammen om de naturlige 

forskelle. 

- Nordisk melankoli, positiv melankoli.  

- Demokrati, i Foreningen NORDENs Nærdemokrati, eller det levende demokrati.  

- Pragmatisme, de nordiske lande har geografisk lagt mellem stormagterne og vi har skulle indrette 

os efter stormagterne.  

- Beslægtet sprog  



 

 

Grp 2. – Kommunikation og indflydelse  

- Sociale medier, også i lokalafdelingerne.  

- Brug lokalavisen til arrangementer både før og efter.  

- Skumringstimen.  

- Information fra politisk hold skal på nettet.  

- Vi er ikke synlige nok.  

- Foreningen NORDEN skal være til stede til på Højskoler og lignende.  

- Kommuner skal gøres opmærksomme på Foreningen NORDEN 

- Stand på lokale markeder, messer og lignende.  

- Målgruppen 40-50-årige er en bedre målgruppe for Foreningen NORDEN. 

- Langeskov kræver selv deres kontingent op, giver god kontakt til medlemmer.  

- Nogle kommuner betaler for udveksling mellem venskabsbyer.  

- Mange oplever at i Norge er det svært at finde venskabsbyer  

- Vi mangler flere indlæg fra landskontoret omkring politiske emner.  

- Vi skal kommunikere både lokalt og centralt.  

- Byrådsmedlemmer der ikke nåede valg – hertil skal også tidligere byrådsmedlemmer kontaktes.  

- Kunne man til skumringstimen finde en kendt person der læser op (evt. online)  

 

 

 

Grp 3 – Digitalisering 

- Undervisning om IT-værktøjer og lignende. via video mm.  

- Nyhedsbreve med mere skal på nettet. (husk også at bruge de lokale aviser)  

- Online møder, gerne i samarbejde med hele norden.  

- Foredrag online.  

- Lokal erfaringsudveksling – lokalafdelingerne skal udveksle erfaringer og ideer.  

- Nordisk Råds session kunne ses online, det havde været godt at informere om dette.  

 

Grp 4 – Aktiviteter.  

- Lokale versus nationale aktiviteter.  

- Jubilæumsåret havde en rød tråd fra landskontoret som lokalafdelinger kunne bruges.  

- Magrethe d. 1 var en god film som kunne bruges lokalt.  

- Informationer fra Landskontoret skal være ”lækre” og letfordøjelige. De skal være lette at lægge på 

Facebook og hjemmesider.  

- Samarbejde mellem forskellige foreninger, specielt omkring børn. (idrætsforeninger eller andre.) 

eksempelvis DGI, skoler, 4H, eller andre.  

- Brug det personlige netværk til at lave arrangementer med andre foreninger eller institutioner. 

(giver flere penge og kræfter)  



- Nordisk Råds litteraturpris har en forfatter som man kunne få ud til foredrag i samarbejde med 

andre lokalafdelinger.  

- Hvorfor vi er medlemmer af foreningen. – dette spørgsmål skal vi have defineret meget bedre.  

- Online aktiviteter er godt og smart og kan samle mange deltagere 

 

 

Grp 5 – medlems og bestyrelses rekruttering.  

- Gennem kommunevalg. – er de for politiske? (vigtigt at fortælle at det ikke er partipolitisk)  

- Skoler har trukket sig på grund af økonomi. (det samme med højskoler og biblioteker)  

- Nordjobb og Nordkurs, spørger vi om man vil være medlem? Eller informeres ordentligt om 

muligheden?  

- De unges interesse, de melder sig til enkelt arrangementer. Svært at koble sammen med FNU i 

Danmark. Information til fester og arrangementer hos FNU.  

- Jævnlige aktiviteter hos foreningen er vigtige, hver gang skal der være info om FN.  

- Det er bedre at samarbejde end at konkurrere om medlemmerne.  

- Bestyrelsesrekruttering kan være en svær størrelse.  

 

 

Grp 6 – Organisering 

- Lokalafdelinger,  

- Kredsen, kunne man måske undvære. De er dog bindeled mellem både lokalafdelinger men også 

mellem lokalafdelinger og landsstyrelsen. Kunne man lave en undersøgelse om hvordan kredsene 

fungerer? Kunne man undersøge om indstillingen til valg kunne klares på en anden måde? Hvis 

dette led kunne skæres væk ville den samlede foreningen spare penge på bankgebyrer og lignende.  

- Landsstyrelsen opfordres til at undersøge kredsenes berettigelse.  

- Samarbejde mellem lokalafdelinger, fungere rigtig godt nogle steder. Kan hjælpe med at få 

økonomi til at hænge sammen.  

- Kommunale engagement. Gik i stykker mange steder ved kommunesammenlægningen. Kan vi 

lægge pres på KL og kommunerne til at søge muligheder for samarbejder igen.  

 

 

 

Kommentarer fra plenum 

- (Gunner Buck) har været på besøg hos en ægprodecent sammen med Christian Lagoni 

- (Jonas Roelsgaard) I forhold til organiseringsformer er det interessant at kigge på et ”online, unge 

medlemskab ikke geografisk medlemskab” – Denne gruppe medlemmer skulle også have bestyrelse 

og stemmeret.  

- (Christian Lagoni) Skulle det være gratis at være medlem af FN under 30? 



- (Karin Gaardsted) Politisk på landsplan har man givet tilsagn om at unge skal have et større 

kendskab til rigsfællesskabet. Jeg har haft en samtale med rektoren fra Viborg katedralskole 

mellem unge fra samfundslinjen og Foreningen NORDEN. Det kunne være et fælles foredrag eller 

lignende.  

- (Jeppe, København) 4. april afholder København et seminar om Skåne/Sjælland samarbejdet hos 

Nordisk Ministerråd. Sæt gerne kryds i kalenderen.  

- (Grethe Østergaard) i 80´erne var der en gruppe ”grønne unge” i norden.  

- (Jonas Roelsgaard) Vi skal som forening række ud til unge mennesker. Bæredygtighed er en god 

ramme for unge og hvordan vi som forening kan engagere unge.  


