
FORENINGEN NORDEN

BESLUTNINGSREFERAT FRA
FORENINGEN NORDENS AKTIVITETSUDVALG
ONSDAG DEN 28. JANUAR 2009 KL. 13.30 - 16.00 
PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR

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

Ikke til stede: Martti Issakainen.

Referat: Peter Jon Larsen.

Aktivitetsudvalget bad formanden tage kontakt til Martti Issakainen, for at høre om han fortsat var 
interesseret i at indgå i udvalgets arbejde.

1. Godkendelse af referat fra seneste møde 14. august 2008

Aktivitetsudvalget godkendte referatet.

2. Vilkår og arbejdsbetingelser for udvalgsarbejdet 

Aktivitetsudvalget havde en længere drøftelse af forberedelserne af Internt Kursus, hvor udvalget 
var enigt om, at der fremover bør præsenteres et mere præcist oplæg til budget i forberedelsesfasen, 
samt at udvalget skal orienteres om eventuelle ændring i god tid, så vi undgår lignende situationer i 
fremtiden..

Aktivitetsudvalget havde også en drøftelse vedrørende regler om rejserefusion mm. for 
udvalgsmedlemmer, hvor udvalget kom frem til følgende:

Udvalget konstaterer med beklagelse at de vilkår, der har været administreret efter fra 
landskontorets side, ikke har været kendt eller tilgængelige for andre end landskontorets personale.
Udvalget ønsker, at der – efter høring i de enkelte udvalg – udarbejdes et sæt regler om 
rejsegodtgørelse og deltagelse i kurset tilrettelagt af udvalget samt møder, hvor de enkelte 
udvalgsmedlemmer deltager. 
Disse regler bør vedtages af landsstyrelsen og gøres tilgængelige for foreningens tillidsfolk på 
Foreningen NORDENs hjemmeside.  

3. Internt Kursus 2008/2009

Arne Nielsen henviste til rapporten, som var udsendt på cd-rom og var på foreningens hjemmeside. 
Det havde været et godt kursus med gode indlæg – og det havde med klimaindkøbsnettet også fået 
et konkret resultat.



Udvalgsmedlemmerne refererede de tilbagemeldinger, de havde fået, og de havde været 
overvejende positive.

Herefter drøftede udvalget Internt Kursus 2009, hvor

Arne Nielsen gjorde opmærksom på landsstyrelsens drøftelse om budget 2009, hvor Internt Kursus 
var et muligt spareområde, som landsstyrelsen forholder sig til i marts.

Jens Peter Thestrup Jensen gjorde opmærksom på, at vi i sparetider skulle passe på ikke at 
decimere det, der henvendte sig til tillidsfolk.

Udvalget var enigt om at forsøge at fastholde Internt Kursus 2009 med temaet Globalisering med 
særlig vægt på nordiske værdier (Strategiplanens vision 1 + 7). Forskellige ideer blev nævnt (sprog, 
Sydslesvig, samerne), men udvalget ville komme tilbage til en detaljeplanlægning på næste møde. 
Udvalget fastsatte datoen for Internt Kursus 2009 til 21. – 22. november 2009 på Dalum 
Landbrugsskole. 

4. Strategiplan 2008-2010 

Aktivitetsudvalget gennemgik Strategiplanen, som først skal revideres i 2010.

5. Formandsmøder 2009

Aktivitetsudvalget fastsatte datoerne for årets formandsmøder, nemlig

Tirsdag den 1. september Formandsmøde, Århus og 

Torsdag den 3. september Formandsmøde, Korsør

6. Henvendelse fra Vejlekredsen

Aktivitetsudvalget  havde  en  drøftelse  på  baggrund  af  en  henvendelse  fra  Vejlekredsen,  hvor 
kredsens formand var bange for kredsens overlevelse på længere sig pga. ældre medlemsskare og 
manglende vilje til at deltage i bestyrelsesarbejdet.

Jens Peter Thestrup Jensen noterede, at nok er vi ældre – til gengæld har vi bedre tid. Han mente, 
at der i Vejlekredsens tilfælde blev holdt fast i for traditionsbundne arrangementer, i stedet for at få 
nye ideer ex. læsekredse, musik, rejser, film mm. Han påpegede samtidig muligheden, at de kunne 
samarbejde med andre foreninger ex. Grænseforeningen, oplysningsforbund, lokale teaterforeninger 
eller biblioteker.

Lisbeth Johansen var enig i, at der ikke kom nye kræfter til i foreningsarbejdet fordi aktiviteterne 
er traditionsbundne.

Aktivitetsudvalget  blev  enigt  om,  at  brevet  tages  op  på  landsstyrelsens  næste  møde  med  en 
indstilling  om,  at  emnet  bliver  sat  på  formandsmøderne  i  august.  Derudover  foranstalter 
landskontoret  et  kredsmøde  i  Vejle  med  deltagelse  af  Arne  Nielsen og  Jens  Peter  Thestrup 
Jensen.



7. Eventuelt, herunder fastsættelse af kommende møde(r)

Næste møde blev fastsat til

Tirsdag den 21. april 2009 kl. 12.00 – 15.00
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