
FORENINGEN NORDEN 
 
 

REFERAT FRA MØDE I  
AKTIVITETSUDVALGET 

FREDAG DEN 22. JANUAR 2010 KL. 10.00 - 12.00 
PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR 

 
Til stede: Arne Nielsen (formand), Martti Issakainen, Jens P. Thestrup Jensen, Helge Sørensen 
og Peter Jon Larsen. 

Referat: Peter Jon Larsen. 

  
1. Godkendelse af referat fra seneste møde 9. september 2009 
 
Referatet fra seneste møde blev godkendt. 
  
2. Oplæg til repræsentantskabet 
    a.) vedtægterne  
 
Arne Nielsen henviste til det udsendte forslag, som nu indeholdt også landsstyrelsens og 
forretningsudvalgets seneste forslag, herunder at FNU for en observatør i landsstyrelsen, ligesom 
det i den fremtidige forretningsorden for forretningsudvalget vil blive tilføjet, at forretningsudvalget 
også fungerer som valgudvalg.  
 
Jens Peter Thestrup fastholdt selvstændige vedtægter for kredsene, da han ikke mente, at 
valgproceduren var eneste funktion for kredsarbejdet. Han vil derfor udarbejde et ændringsforslag, 
som han vil fremlægge på repræsentantskabsmødet på det punkt. 
 

    b.) strategiplan 2010 - 2012 (hvor strateginotatet er indarbejdet) 
 
Arne Nielsen henviste til det udsendte forslag, hvor han havde sammenstillet de to 
strategidokumenter til en samlet strategiplan for 2010 – 2012. Der manglede dog et par elementer, 
nemlig noget om skole- og biblioteksarbejdet, som han ville bede udvalget og Merete Riber kigge 
på, og noget om medlemmer, som han bad Jens Peter Thestrup om at kigge på.  
 
Martti Issakainen foreslog, at fremtidige strategiplaner får en levetid på tre år, men efter en kort 
drøftelse i udvalget fastholdt udvalget dog toårige strategiplaner.  
  
3. Internt Kursus/formandsmøder 
 
Jens Peter Thestrup mente, at vi i lyset af den ændrede økonomiske situation burde udvide 
formandsmøderne, så de kan erstatte Internt Kursus. 
 
Arne Nielsen var enig, og vi burde afholde et endagsmøde en lørdag, hvor vi samler folk fra 
lokalafdelingerne til inspiration og input. Et lørdagsmøde midt i landet fra kl. 11.00 – 17.00 for 
tillidsfolk fra hele Danmark, hvor vi tager et eller flere emner op, som er vigtige for det lokale 
arbejde. 



Martti Issakainen mente også, at vi i programmet skulle give lokale folk mulighed for at komme 
med gode erfaringer fra deres lokale arbejde. 
 
Arne Nielsen var enig i at inddrage gode erfaringer fra lokalt arbejde og et tema i år kunne være 
venskabsbysamarbejdet. 
 
Jens Peter Thestrup mente også venskabsbysamarbejdet var et godt tema, nu hvor der er kommet 
mere grøde i det efter kommunalvalget.  
 
Arne Nielsen ville foreslå landsstyrelsen, at vi afholdt 
Seminar for Formænd og Tillidsfolk 
lørdag den 13. november 2010 i Vejle 
hvorefter vi beder lokalafdelingerne komme med ideer til indhold. 
 
4. Venskabsbyarbejdet  
 
Arne Nielsen henviste til de udsendte bilag i form af flere henvisninger til foreningens egen 
hjemmeside, til Kommunernes Landsforening og til Rudersdal Kommunes hjemmeside om 
venskabsbysamarbejdet. 
 
Udvalget havde en drøftelse, hvor det fremgik, at landsforeningen pt. har tilstrækkeligt materiale og 
vejledning liggende på hjemmesiden, at venskabsbysamarbejdet er medtaget i strategipapiret på et 
overordnet plan, da materialiseringen af venskabsbysamarbejdet udelukkende kan foregå lokalt med 
støtte fra landsforeningen. 
 
5. Eventuelt - herunder fastlæggelse af kommende møde 
 
Næste møde blev aftalt til 

TIRSDAG DEN 4. MAJ 2010 KL. 11.15 – 15.00 
PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR. 

 
 

Pjl/pjl 11.02.10 
  
 


