Foreningen NORDEN
Roskilde - Lejre
8. juni 2021

Generalforsamling mandag den 7. juni 2021 kl. 19.15 i Domus Felix i Lejre
(15 medlemmer var mødt frem)

Referat
1. Valg af dirigent
Conny Petersen bød velkommen og foreslog Flemming Thøgersen som dirigent.
Flemming Tøgersen takkede for valget og konstaterede
a) Dagsordenen var ifølge vedtægterne
b) Generalforsamlingen var indkaldt med rettidigt varsel
c) Landsforbundet havde godkendt, at generalforsamlingen på grund af Corona blev afholdt
senere end det vedtægtsbestemte tidspunkt
2. Formandens beretning – nu for 2 år
Bilag 1
Beretningen gav anledning til en del spørgsmål og kommentarer
Jørgen Søndergaard mente, at såvel Nordisk Råd som Foreningen Norden var præget af for
mange pæne ord og for lidt konkret handling. – Han så gerne, at foreningen var mere politisk
aktiv.
Anne Merete Ludvigsen foreslog, at man fik ansatte fra ambassaderne i de andre nordiske
lande ud for at fortælle om deres syn på f.eks. indvandrerpolitik og Coronahåndtering – så
kunne man få en diskussion om landenes forskellige håndtering.
Conny Petersen og Bent Bardtrum mente, at mødet med repræsentanten fra den svenske
ambassade, besøget i FN-bygningen og Liu Xiaodong-udstillingen alle havde haft et politisk
indhold.
Joa Hanna Nielsen savnede tidligere tiders opbakning til nordiske arrangementer.
På spørgsmål fortalte Flemming Thøgersen, at Foreningen Norden i Danmark i forhold til
øvrige Nordenforeningen var den med størst folkelig opbakning.
Derefter blev beretningen godkendt.
3. De reviderede regnskaber (2019 0g 2020)
Bilag 2 og 3 (udsendt sammen med indkaldelsen)
Alf Tornberg forelagde de 2 regnskaber – begge blev godkendt uden bemærkninger
4. Forslag fra lokalstyrelsen
Ingen forslag

5. Forslag fra lokalafdelingens medlemmer
(Skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før)
Ingen forslag
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg er
Jørgen Søndergaard genopstiller ikke
Conny E. Petersen genopstiller ikke
Bent Bardtrum genopstiller ikke
Alf Tornberg genopstiller ikke
Bestyrelsen havde gennem årene prøvet at skaffe nye bestyrelsesmedlemmer både ved
personlige såvel som generelle henvendelser. – Det havde ikke givet resultat.
Heller ikke på generalforsamlingen lykkedes det.
7. Snak om lokalafdelingens fremtid (såfremt der ikke stiller nogen op til bestyrelsen
ser vi os nødsaget til at overdrage lokalafdelingens fremtid til kredsen og dermed
en eventuel opløsning af lokalafdelingen ved generalforsamlingen i 2022).
Flemming Thøgersen fortalte at Københavns Vestegn bestod af Glostrup, Høje Taastrup,
Rødovre og Hvidovre med en fælles bestyrelse. – Roskilde- Lejre kunne muligvis blive et femte
medlem (gerne med levering af et medlem til bestyrelsen).
Nuværende bestyrelse fortsætter som ”forretningsministerium” indtil næste
generalforsamling. – Står evt. for et arrangement ved en særlig anledning, men tilrettelægger
ikke sædvanligt program med jævnlige arrangementer.
Jørgen Søndergaard deltager i kredsmødet den 12. august og i repræsentantskabsmødet den
den 21. august.
Jørgen Søndergaard udfærdiger forslag i samarbejde med kredsen om optagelse i Københavns
Vestegn – forslaget forelægges på generalforsamlingen i marts 2022, såfremt det ikke er
lykkedes at skaffe nye bestyrelsesmedlemmer.
Medlemmer, der ønsker at skifte til en anden lokalafdeling (se Nordens hjemmeside), bedes
henvende sig til Landskontoret.
8. Valg af revisor
Johannes Pedersen blev valgt
9. Eventuelt
Dirigenten takkede for god ro og orden, og formanden takkede dirigenten for god ledelse af
generalforsamlingen
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Bent Bardtrum

