
Foreningen NORDEN 

Informationsudvalget 

 

Referat 

Tid 18. januar 2011 kl. 10.30 til 13.30 
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 møde den 27. september 2010 blev godkendt. 

 2. Godkendelse af dagsorden 

 Godkendt. 

 3. Regnskabsposter for 2010 

Udvalget havde anmodet sekretariatet om at fremlægge 2010-saldi vedrørende 
detailkonti for publikationer og andre informationsaktiviteter inkl. hjemmeside. Grand 
total for publikationer og andre informationsaktiviteter for 2009 var 852 806 kr. og 
udgør således en af de største udgiftsposter udover lønningsposten. 

Til mødet var disse data ikke til rådighed. En opstilling vil snarest blive udsendt til 
udvalget med henblik på en kommentering på næste møde. 

Under debatten blev der truffet beslutning om, at man ikke ser grundlag for at melde 
sig ind i Danske Specialmedier. 

4. Konsekvens af portoomlægning fra 1.4.2011 

Ved mødet var der ikke konkret viden om konsekvenserne i relation til udsendelse af 
foreningsblade. – En evt. nettokonsekvens vil indgå i mellemregning med 
lokalforeningerne. 

5. Hjemmeside 

Udvalget må endnu engang med beklagelse konstatere, at den nye version af 
hjemmeside endnu ikke er implementeret. Tidsplanen er fortsat ukendt og udvalget må 
konstatere en urimelig lang implementeringstid. Opgaven ligger hos Dansk 
Folkeoplysnings Sekretariat med udgangspunkt i kravspecifikation fra Foreningen 
NORDEN. 

Udvalget står stærkt uforstående over for dette kunde- leverandørforhold og anmoder 
Peter Jon Larsen om snarest at indkalde lederen for Dansk Folkeoplysnings 
Sekretariat til møde, hvor også konsekvenserne for fortsat forsinkelse/manglende 
levering bliver sat på dagsordenen. 

I mellemtiden ser man på, hvorledes de underliggende sider skal implementeres 
herunder evt. link til diverse videoer mm. - En ny generation for en hjemmeside for de 



lokalafdelinger, der ikke har egen hjemmeside, vil blive søgt udviklet. Referenten er 
ikke kreativ, men vedlægger som et eksempel til videre foranstaltning et udkast. Peter 
Jon Larsen tager de videre initiativer. 

Den nuværende forside på eksisterende hjemmeside bør indtil den nye implementeres 
have en høj aktualitetsgrad med hyppige opdateringer. Udvalget står uforstående over 
for, at der ikke i en lang periode har været foretaget opdateringer – begrundelsen kan 
ikke ses i mangel på emner. Peter Jon Larsen tager de videre initiativer herunder 
spørgsmålet om, hvorvidt andre skal involveres i løbende opdatering af hjemmesiden. 

Udkast til ny hjemmeside for et fælles nordisk net-blad blev præsenteret og 
kommenteret. Initiativet er spændende og bygger på udvalgte artikler fra de 
traditionelle blade i FNF regi.   

Udvalget beder sekretariatet om at udsende Tillidsmandsinfo som et mail-dokument 
og ikke som en mail med henvisning til et link. Dette bliver afprøvet som en 
forsøgsordning, da sekretariatet har erfaring for, at mange mails bliver returneret på 
grund af fyldte postkasser mm. 

6. Evaluering af blad 

Udvalget udtrykker fortsat tilfredshed med bladet inkl. årets rejsekatalog, men ser 
gerne, at der kommer lidt flere illustrationer for at bryde teksttunge sider.  

7. Redaktørens hjørne 

Redaktøren orienterede om indholdet i næste nr. Udvalget gav supplerende 
kommentarer. Bl.a. EU's rolle set med en nordisk vinkel og et interview med 
undervisningsministeren om, hvilke initiativer Danmark vil tage i relation til NMRs 
nye sprogkampagne. 

8. Samarbejde med andre 

Peter Jon Larsen har på et direktørmøde bedt om, at FNF initierer et møde med 
deltagelse af de respektive redaktører og formænd for informationsudvalgene. På 
mødet kan man drøfte præliminære emner og prioritere, hvilke der skal løftes op som 
de første og mest naturlige. Georg Møller efterlyser hos Kristín Ólafsdóttir, FNF, en 
mødedato. 

Peter Jon Larsen orienterede fra møde med foreningen Danske Torpare. 

9. Evt. 

Næste møde 29. august 2011 kl. 10.30 til 13.30 

 

 

 

 

 

 

 



 Foreningen NORDEN i Rudersdal  

 
  

        
Bestyrelsen 

Venskabsbyer* 
 
Samarbejdspartner* 
 

• Med links 

 

 
 

 

Nordisk samarbejde - hovedoverskriften i arbejdet er upolitisk og uden grænser, hvor vi sætter særlig 
fokus på skole og uddannelse, venskabsbysamarbejde, kultur, samarbejdet med det lokale erhvervsliv 
samt Nordjobb. Vi samarbejder også med andre foreninger i Rudersdal.  
 
Bliv medlem og støt det nordiske arbejde og du vil få mange gode oplevelser. Klik her...  
 
Hvis du ønsker at læse mere om Foreningen NORDEN, henvises der til landskontorets hjemmeside.  
 
Arrangementer: ad hoc Word-dokument. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Foreningen NORDEN i Rudersdal 

Tlf. +45 4581 5249 - j-g@mail.tele.dk  

 

 

 


