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Sted Landskontoret i Malmøgade 

 

Deltagere Lizzie Moe, Flemming Thøgersen, Preben Sørensen, Peter Jon Larsen og Georg Møller 

(referent) 

 

Dagsorden 1. Godkendelse af referat: 

 Referat fra mødet den 25. november 2009 godkendt 

 

 2. Godkendelse af dagsorden: 

 Dagsordenen blev godkendt 

 

 3. Præsentation af udkast til ny hjemmeside 

Sekretariatet demonstrerede udkast til ny hjemmeside, der fortsat skal ligge på 

fællesserver i Dansk Folkeoplysnings Samråd. Tidspunktet for implementering af ny 

hjemmeside er ikke aftalt. Udvalget henstiller, at sekretariatet snarest aftaler 

tidspunkt for en implementering. 

 

4. Drøftelse af hjemmesiden i relation til interne og eksterne brugere 

Man kan ikke komme uden om, at en hjemmeside er et vigtigt led i foreningens 

kommunikationsværktøjer. Men der skal også henses til, hvilke ressourcer man råder 

over. Fokus kan opdeles på 3 niveauer 

- Landskontoret. 

- Lokalafdelinger med egen hjemmeside. 

- Lokalafdelinger uden hjemmeside men med oplysning om lokalstyrelsen. 



1) Landskontoret har sin egen hjemmeside, der forvaltes i henhold til ”Mål og 

strategi for Foreningen NORDENs hjemmeside” 

Som anført under et tidligere punkt, er hjemmesiden under revision. I den 

forbindelse vil der blive indlagt et nyt Danmarkskort med kredsopdeling og inden 

for hver kreds markering af lokalafdelinger, der har link til egne data. 

”Kredssiden” vil indeholde oplysning om kredsstyrelsen – indlægges og ajourføres 

af landskontoret. 

 

2) Nogle lokalafdelinger har indlagt egne hjemmesider.  Den mulighed vil fortsat 

være til stede – idet det forudsættes, at hver lokalafdeling selv administrerer 

deres hjemmeside under fællesadressen www.xxx.foreningen-norden.dk 

 

3) Langt hovedparten af lokalafdelinger har valgt ikke at have egenudviklede 

hjemmesider. På landkortet vil disse afdelinger optræde med oplysninger om den 

lokale styrelse. Såfremt en afdeling er vakant, vil der fremover blive indsat 

oplysninger om kredsstyrelsen.  

Oplysningerne indlægges og ajourføres af landskontoret. 

I efteråret 2009 tilbød landskontoret at indlægge oplysninger om 

lokalafdelingernes arrangementer på de respektive sider. Få foreninger har indtil 

nu benyttet sig af denne mulighed. Informationsudvalget skal stærkt opfordre til, 

at lokalafdelingerne benytter sig af denne service på landskontoret. Det kan ske 

ved at indsende en word-fil, subsidiært et papirformat, der så vil blive scannet.  

Preben Sørensen omtaler emnet i et kommende nummer af NORDEN Nu. 

Peter Jon Larsen sikrer, at de samarbejdende organisationer er bekendt med 

landsforbundets hjemmeside og får indlagt et link dertil. 

 

5. Annoncering 

Fokus på at opnå annonceindtægter må ikke tabes. Men pt finder 

informationsudvalget, at konkurrencen om annoncekroner er stor. Preben Sørensen 

opretholder kontakt til annoncebureauer, der antages at være den mest sikre vej til 

tegning af annoncer. Men sidder der rundt om i foreninger medlemmer, som har 

kendskab til potentielle annoncører hører, landskontoret gerne om sådanne emner. 

Preben Sørensen tager kontakt til det bureau, som står for omslag af de 

husstandsomdelte reklamer, idet vi på sigt evt. kan placere et nordisk tema i dette 

omslag. 

 



6. Indstik 

Med henblik på at reducere omkostningerne til bladudgivelse skal opmærksomheden 

rettes mod muligheden for at indgå en aftale med eksterne (institutioner 

samarbejdende foreninger m. m.), der kan have interesse i at sprede informationer 

via NORDEN Nu. 

I den forbindelse blev der peget på, at EU planlægger udgivelse af informationer om 

de klimatiske forhold i det arktiske område. Da disse informationer har bred nordisk 

interesse, pegede informationsudvalget på muligheden for, at FNF påtog sig opgaven 

om en fælles-kontakt til EU's informationskontor med henblik på at opnå en 

fællesaftale for alle blade under FNF.  

 

7. Evaluering af blad 

Informationsudvalget roste det først nummer under den nye redaktørs ansvar. Som 

udvalget var bekendt med, ville dette nummer have en række lokale emner. Det ser 

man også gerne fremover - men ikke udelukkende, da der også skal være plads til 

artikler om kultur og sprog, så vi fastholder foreningens profil vedrørende udbredelse 

af kendskab til kultur- og samfundsdebatter i de andre nordiske lande. Derudover 

anbefaler informationsudvalget, at debattemaer, fx grænsehindring, bliver gjort til 

genstand for en redaktionel behandling. 

Det seneste nummer indeholdt også årets rejsekatalog, der afspejler de mange 

rejseaktiviteter lokalafdelinger udbyder. Informationsudvalget finder, at der ud fra 

pladsmæssige hensyn fremover skal afstikkes rammer for omfang af beskrivelserne 

for de enkelte arrangementer. Såfremt en afdeling har behov for ekstra beskrivelse 

ud over disse rammer, må der tegnes en supplerende annonce i bladet. 

 

8. Redaktørens hjørne 

Preben Sørensen orienterede om indholdet i det kommer nummer og kunne her 

orientere om, at der var artikler om kultur og sprog. Derudover bliver der også en 

erhvervsvinkel - et tema som informationsudvalget gerne ser opgraderet. 

Preben Sørensen har informeret FNU om, at de i NORDEN Nu  i et vist omfang kan få 

spalteplads, initiativet er FNUs. 

 

9. Eventuelt 

Kort debat om organisatoriske emner 

Næste møde den 27. september 2010, men forinden skal landsstyrelsen ny-

konstitueres. 


