
Foreningen NORDEN 

 

REFERAT 

FORENINGEN NORDENS JUBILÆUMSUDVALG 

FREDAG DEN 23. FEBRUAR 2018 KL. 14.00 – 15.30 PÅ CHRISTIANSBORG. 

 

Til stede: Mogens Jensen (formand), Lars Barfoed, Line Barfod, Marion Pedersen, Svend 

Tychsen og Peter Jon Larsen. 

Referat: Peter Jon Larsen. 

 

Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Godkendelse af referatet fra seneste møde 7. september 2018 

Referatet blev godkendt. 

3. Jubilæet lokalt, nationalt og nordisk 

Udvalget drøftede de forskellige aktiviteter ud fra statusrapporten. Udvalget bad om, at 

statusrapporten blev opdateret løbende, så den gav det øjeblikkelige overblik.  

Ad. 1 politisk konference blev det påpeget, at man ud over velkomsten af Mogens Jensen og 

FNF’s formand skulle sikre sig, at de selvstyrende områder også var repræsenteret på højeste 

politiske niveau. 

Ad. 3 1.000.000 synger nordiske skulle vi sende et forslag til kulturudvalget i Nordisk Råd, som gik 

ud på at gøre aktiviteten permanent med start i 2019 i anledning af Foreningerne NORDENs 

jubilæum. Den kunne evt. efter 2019 blive en del af fejringen af Nordens Dag 23. marts, hvor der 

ikke indtil, videre er nogen fast markering. 

Ad. 6 skoleprojektet opstod en drøftelse af vigtigheden at styrke sprogforståelsen, hvilket også var 

et tema under Nordisk Råds danske delegations møde med statsminister og nordisk minister. 

Skoleindsatsen skal styrkes, der skal være materiale til rådighed, public service-kanalerne skal 

frikøbe rettigheder, så deres materiale kan indgå i undervisningen og den øgede sprogforståelse, vi 

skal få geoparkeringen væk, således at blokeringer ikke sker i Norden med baggrund i IP-adresser. 



Line Barfod understregede også vigtigheden af at inkorporere spil i undervisningsmaterialerne, 

lavet med nordisk tradition, da de engelsksprogede og amerikansk dominerede spil er alt 

overskyggende i de unges verden. 

Mogens Jensen ville tage et møde med undervisningsministeren om dette emne og muligheden for, 

at Foreningen NORDEN kunne få forhøjet bidraget til skolearbejdet, så vi kom til at få de samme 

ressourcer på skoleområdet, som vore søsterforeninger i de andre nordiske lande, og så vi kunne 

ansætte en fast skolemedarbejder. 

Udvalget havde derefter en drøftelse af, at jubilæumsåret også gerne skulle få den virkning, at 

Foreningen NORDEN blev mere kendt i offentligheden, og at vi udnyttede denne mulighed til også 

at hverve flere medlemmer. 

Mogens Jensen fortalte, at han havde sat gang i, at der blev etableret et jubilæums-kit på 

intranettet, som lokalafdelingerne kunne benytte sig af med oplæg til pressemeddelelser, annoncer, 

logo til T-shirt-produktion, plakater mm.  Han foreslog endvidere, med baggrund i en succes i hans 

eget parti, at man i jubilæumsåret tilbød et gratis intromedlemskab til Foreningen NORDEN for nye 

medlemmer. Det havde vist sig, at en pæn stor del af sådanne medlemmer blev fastholdt i 

medlemskabet også efter opkrævningen året efter. 

4. Jubilæumspublikation 

Svend Tychsen forelagde redaktionsgruppens indstilling, som også havde været sendt ud på 

forhånd.  

Under drøftelsen i udvalget fremkom 

Mogens Jensen var positiv, hvis vi kunne få fondsstøtte til projektet, og ville tage et møde med 

Egmont-fonden. 

Line Barfod foreslog, at indholdet kunne udgøre et nummer af Norden Nu i 2019, hvis vi ikke 

kunne skaffe de fornødne midler. 

Lars Barfoed forslog en netudgave, som endvidere gav muligheden for at inkludere lydklip og 

videoklip. Samtidig gav den mulighed for, at den løbende kunne redigeres og ajourføres.  

Marion Pedersen forslog, at den kom i et bogmagasin-format, som kunne sendes ud sammen med 

Norden Nu. 

Mogens Jensen konkluderede, at vi nu igangsætter den indholdsmæssige del af projektet og senere 

tager stilling til formen. Han gjorde også opmærksom på, at en fysisk udgave godt kunne 

produceres parallelt med en netversion. 

5. Meddelelser 

Peter Jon Larsen gennemgik forretningsudvalget oplæg til budget for 2018, 2019 og 2020, og 

noterede, at vi allerede med regnskabet for 2017 lå forud for målsætningen mht. overskudgraden, 



der kunne anvendes til jubilæumsaktiviteterne. Budgetterne kan ses på http://intra.foreningen-

norden.dk/wp-content/uploads/budget.pdf. Vi havde nu skaffet et overskud gennem de seneste tre år 

på 984.000 kr., som var over det forventede. Forretningsudvalgets indstilling til landsstyrelsen og 

derefter til repræsentantskabet gik på, at vi anvendte 250.000 kr. i indeværende år til forberedelser, 

herunder ansættelse på deltid af en medarbejder, der kunne bistå med forberedelserne, hvorefter der 

var 734.000 kr. til rest, der kunne disponeres til de endelige projekter i jubilæumsåret. Han gjorde 

endvidere opmærksom på, at Nordisk Ministerråd havde bevilget 250.000 kr. som tilskud til 

aktiviteterne den 15. april 2019 (jubilæumskonference og galla). Mogens Jensen og 

generalsekretæren have også fremhævet for ministeren for nordisk samarbejde, at det ville være 

velkomment, hvis hun kunne være med til at sikre, at foreningen kunne modtage et tilskud i 

jubilæumsåret i samme størrelsesorden, som foreningen gennem de senere år havde modtaget til 

aktiviteter, når Danmark havde formandskabet for det officielle nordiske samarbejde (500.000 kr.) 

6. Eventuelt 

Næste møde blev fastsat til 

FREDAG DEN 20. APRIL 2018 KL. 10.30 – 12.00 (med efterfølgende frokost). 

Vi vil invitere generalsekretæren for Foreningerne Nordens Forbund Henrik Wilén og Karen Bue, 

som har påtaget sig opgaven med hjælpe til med jubilæumsforberedelserne.  

 

 

Pjl/pjl 15.03.2018 
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