
FORENINGEN NORDEN

REFERAT FRA MØDE I 
AKTIVITETSUDVALGET

TIRSDAG DEN 21. APRIL 2009
KL. 12.00 - 15.00 PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR

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

Fraværende med afbud: Lisbeth Johansen, Helge Sørensen.

Ikke til stede: Martti Issakainen.

Referat: Peter Jon Larsen.

 
1. Godkendelse af referat fra seneste møde onsdag den 28. januar 2009

Referatet blev godkendt.
 

2. Henvendelser fra Norsk Norden og de svar, der er udsendt til udvalget

Arne Nielsen henviste til korrespondancen med Gunalf Bækkeli og Norsk Norden om de 
organisatoriske forhold. I Norge er man i gang med en revision af organisationen.

Jens Peter Thestrup ville gerne høre om deres konklusioner, så vi kunne se, om der i deres 
ændringer kunne være inspiration at hente til vores egen forening.

3. Formandsmøder 2009

Arne Nielsen erindrede om, at formandsmøderne nu ikke længere er forberedelsesmøder til 
repræsentantskabsmødet, men selvstændige møder.

Udvalget blev enigt om følgende dagsorden for de to møder:
1. Foreningens aktuelle situation v./ Arne Nielsen
2. Strategioplægget fra arbejdsgruppen v./ arbejdsgruppen (Arne Nielsen, Henrik Hagemann, 
Georg Møller og Jens Peter Thestrup)
3. Lokal udmøntning af Strategiplan vedrørende Klimaarbejdet v./ lokalafdelingerne
    På sporet af Klimaet v./ Peter Jon Larsen
4. Eventuelt

Til punkt 3. vil vi bede lokalafdelingerne om på forhånd at indsende oplæg om deres klimaarbejde, 
samt eventuelt øvrige arbejdsområder af almen interesse (innovative programpunkter).

4. Internt Kursus 21. - 22. november 2009 i Odense

Udvalget var enigt om at udvide deltagerkredsen til at udover at omfatte tillidsfolk til også at give 
mulighed for deltagelse af potentielle tillidsfolk.



TEMA: Globalisering i Norden
- Norden i globaliseringen 

Lørdag vil ud over introduktion og velkomst ved Arne Nielsen indeholde et indlæg fra 
Kaospiloterne om fornyelsesmuligheder af Foreningen NORDENs aktiviteter, cafémodellen, 
spisning og underholdning, hvor vi tager Odense-afdelingen med på råd alternativt om Anette 
Jensen, Flensborg, har relevante kunstnere på besøg på det tidspunkt.
Søndag vil vi prøve at få Niels Helveg Petersen til at starte dagen med et indlæg om Nordens rolle 
i FN – FN’s rolle i globaliseringen. Derefter et kort gruppearbejde (45 min.), afrapportering fra 
grupperne og afslutning ved Mogens Jensen Norden Nu – og i fremtiden.

5. Strategiplan 2008-2010

Udvalget gennemgik Strategi- og handlingsplan og konstaterede, at vi var meget godt med i forhold 
til at opfylde planernes målsætninger.

6. Drøftelse af lokalafdelings- og kredssituationen med baggrund i henvendelser fra 
Vejle, Nyborg og Ribe

Peter Jon Larsen omdelte et papir, hvor status fremgik. Ud over de oven for nævnte er der også 
problemer i Skælskør, hvor medlemmerne overføres til Korsør-afdeling, Skanderborg/Ry, Broby, 
hvor medlemmerne overføres til Fåborg og Tommerup, hvor medlemmerne overføres til 
Årup/Vissenbjerg.

Udvalget beklagede udviklingen, men ville afvente Strategiarbejdsgruppens forslag, hvor disse 
situationer indgår i arbejdet.

7. Rejsegodtgørelse

Udvalget blev enigt om at indstille følgende til forretningsudvalget:

Deltagelse i Repræsentantskabsmøder dækkes omkostningerne for repræsentantskabsdeltagere, der 
opfylder de i vedtægterne anførte kriterier for deltagelse – herunder rejsebidrag for én delegeret fra 
hver lokalafdeling, for den del af prisen på en rejse efter billigste måde maksimalt 2. klasse tog, der 
overstiger 50 kr.

Deltagelse i Landsstyrelses- og udvalgsmøder  dækkes omkostninger for deltagere med op til  2. 
klasse tog samt pladsbillet.

Deltagelse i  Forretningsudvalgsmøder og ved eksterne repræsentationer  dækkes omkostninger 
efter individuel vurdering, dog maximalt hvad der svarer til statens laveste takst ved kørsel i egen 
bil (pt. kr. 1,90/km.).

Hvis  et  møde  aflyses,  så  rabatterede  billetter  ikke  kan  refunderes,  refunderer  landsforeningen 
indkøbte billetter. 

I  aktiviteter,  som planlægges  og afvikles  af  udvalgene,  kan udvalgets  medlemmer  deltage  efter 
samme regler, som gælder deltagelse i udvalgsmøder.



8. Eventuelt, herunder fastsættelse af kommende møde

Næste møde afholdes i forbindelse med et af formandsmøderne, enten
tirsdag den 1. september i Århus kl. 13.00 (let frokost) – 16.30
 eller 
torsdag den 3. september i Korsør kl. 13.00 (let frokost) – 16.30.

PJL/pjl 23.04.09


