
FORENINGEN NORDEN 
 
 

REFERAT FRA MØDE I  
AKTIVITETSUDVALGET 

TIRSDAG DEN 25. JANUAR 2011 KL. 12.30 – 15.30 
I HISTORIENS HUS, KLOSTERBAKKEN, ODENSE 

 
 

Til stede: Arne Nielsen (formand), Martti Issakainen, Grethe Olsen, Vagn Thomsen, Svend 
Tychsen og Peter Jon Larsen. 

Referat: Peter Jon Larsen. 

 

1.      Godkendelse af referat fra mødet den 30. august 2010 
 

Referatet blev godkendt. 
 

2.      Konkrete aktiviteter som opfølgning på medlemsundersøgelsen 
 

Arne Nielsen henviste til behandlingen på seneste møde. Undersøgelsen viser, at vi ikke bliver 
yngre, men at vi til gengæld holder antallet af medlemmer pænt. Antallet af skoler falder, men det 
skyldes bl.a. at ”kulturen” på skolerne ændres ligesom skolernes økonomi, så de ikke længere er 
medlemmer af foreninger. 
 
Vagn Thomsen mente, at det var vigtigt, at tage udgangspunkt i de medlemmer vi har, og så lave 
aktiviteter for dem. 
 
Martti Issakainen var enig i, at man lokalt ikke skulle bruge energi på at nå nye målgrupper, men 
udvide aktiviteterne for de, der er, med rejseaktiviteter, filmaftner, læsekredse mm. Så kommer der 
helt naturligt flere med i arbejdet. 
 
Arne Nielsen understregede, at især de store byer har meget konkurrence fra andre, der har 
kulturudbud. Han nævnte nordisk mad, som et godt satsningsområde – måske kombineret med 
rejseaktiviteterne. Han mente også, at aktivitetsudvalget skulle fremme nye aktivitetsområder, som 
kan gå med i de lokale programmer. Pt. vil det være naturligt, at vi fremmer debatten om Gunnar 
Wetterbergs tanker om Forbundsstaten Norden. 
 
Vagn Thomsen påpegede også, at vi skulle lære at bruge nye medier til formidling af vores 
programmer og budskaber. 
 
Grethe Olsen mente, at vi i høj grad skulle tænke globalt. Vores børn og unge er ude i hele verden. 
I den globale sammenhæng er vores nordiske model stærk. Hun opfordrede også til, at vi arbejdede 
mere sammen med de andre NORDEN-foreninger på skoleområdet. Hun mente også, hvilket 
udvalget tog meget positivt imod, at Morgengry kunne udvides, f.eks. med en nordisk læseuge, og 
gøres til en krumtap i arbejdet med skolerne. 
 



Arne Nielsen konkluderede, at udvalget løbende evaluerer undersøgelsen og at udvalget vil følge 
op på Wetterberg-debatten - bl.a. ved at stille noget materiale til rådighed for lokalafdelingerne. 
 
Svend Tychsen berettede om arbejdet med frivillighedsåret 2011.  
 

3.      Gennemgang af Strategi- og Handlingsplan 2010 – 2012, herunder forslag til evt. 
justeringer 

 
Udvalget havde en drøftelse af præmisserne for den nærværende strategi- og handlingsplan. 
Medlemmerne var enige om, at forslag til mindre justeringer af den nugældende plan udarbejdes på 
grundlag af de faldende bemærkning på mødet af formand og generalsekretær (se vedhæftede) og 
forelægges på repræsentantskabsmødet, og udvalget arbejder så med en kraftig opstramning i 
forbindelse med ny strategi- og handlingsplan for 2012 – 2014 på næste møde. 
  

4.      Første drøftelse af årets tillidsmandsdag 
 

Udvalget havde en drøftelse af næste tillidsmandsdag, som udvalget fastsatte til 
LØRDAG DEN 19. NOVEMBER 2011 

et centralt sted i landet. Udvalget var enigt om, at der var to temaer 1) kredsarbejdet efter de nye 
vedtægter og 2) Forbundsstaten Norden. På pkt. 2 var medlemmerne enige om at få en politisk 
debat (ex. ministeren, Sten Gade, Stine Bosse, Jens Klarskov) og et oplæg til et idekatalog over, 
hvordan der kan arbejdes videre med ideerne på lokalt niveau (ex. studiekredse). 

  
5.      Opfølgning på vedtagelsen om ændringen af kredsenes status 
 

Arne Nielsen henviste til det udsendte i den forbindelse, bl.a. brev til formændene og indlæg i 
Formandsinfo (nu Tillidsmandsinfo). Han havde bedt om en tilbagemelding fra kredsene 1. oktober 
2011, som så fint kunne danne grundlag for drøftelsen på tillidsmandsdagen 19. november.  
 
Svend Tychsen fortalt, hvad man allerede var nået frem til på Fyn, hvor man stadig ville have en 
styrelse for kredsen og et efterårsmøde. 
 
Udvalget bad om, at formanden sendte en reminder på kredsændringerne og tilbagemeldingen i god 
tid inden 1. oktober.  
 

6.      Eventuelt – herunder fastsættelse af ny mødedato 

Næste møde blev fastsat til 

ONSDAG DEN 31. AUGUST 2011 KL. 12.30 – 15.30 
PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR 

 

Pjl/PJL 17.02.11    

 

 


