
Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at 
styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil. 
 

Formandsberetning 2020 

Landsforeningen 
Landsstyrelsesmødet den 16. marts i København blev aflyst. For Kredsen deltog Karin Arveschoug i 
mødet, som blev afholdt. 
Lørdag den 22. august 2020 blev landsstyrelsesmødet holdt, og kredsformand Karin Arveschoug  
deltog. 
Et ønske, som var blevet taget op på Landsstyrelsesmødet, var, at kontingentet ikke skulle stige fra 
1.1.2021, grundet, at vi i lokalforeningerne ikke har kunnet tilbyde alle de annoncerede 
arrangementer. 
InfoNorden, som kan læses på alle de nordiske sprog, og som kan hjælpe med alle spørgsmål, der 
vedrører flytning og arbejde på kryds af grænser i Norden - 25900 borgere bor i et andet land end 
hjemsted – 51.000 arbejder i et andet land, end hvor de bor og 15000 studerer i et andet land. 
Repræsentantskabsmødet i Aabenraa blev aflyst både den 16. maj og den 3. oktober, 
ligesom Tillidsmandsmødet den 21. november også blev det. 
2020 havde Danmark formandskabet for det Nordiske Regeringssamarbejde og til det formål, fik 
foreningen en bevilling på 500.000 kr. gennem forhandling med Udenrigsministeriet. 
Tidligere ambassadør i Sverige er blevet ny chef for det nordiske samarbejde i Udenrigsministeriet. 
De emner, som der er blevet arbejdet med i Landsforeningen, har været De unger FNU (Nordjobb), 
sundheden og miljøet i Norden. Hillerød gymnasium, Gribskov er et fælles nordisk gymnasium 
I stedet for de mange møder, blev der arbejdet digitalt med Zoom, Teams og Face time. 
 
Kredsen Nordjylland 
Havde pr. 31.12 2020 - 948 medlemmer med en tilbagegang på 12,5%. 
Kredsen nåede ikke at afholde bestyrelsesmøder, men formand Karin Arveschoug sendte 
informationer ud på mail, hvor hun også bad om en kommentar. 
Foreningen Norden Hobro afdelingen blev nedlagt i 2019 og medlemmerne blev overført til 
Hadsund afdelingen.  
Ingen af medlemmerne af bestyrelsen i Hadsundafdelingen ønskede at fortsætte.  
Formand for Kredsen Karin Arveschoug deltog i den ekstraordinære generalforsamling den 16. 
september 2020, der skulle lukke afdelingen.  
Den ekstraordinære generalforsamling valgte i stedet ny bestyrelse, som nu arbejder på at få 
fusionen af de to afdelinger gennemført, så der fortsat er en selvstændig afdeling for Foreningen 
Nordens medlemmer i Mariagerfjord-området. Nu med Gunner Buck som formand. 
Generalforsamling på Trekanten Aalborg Ø mandag den 24. april 2020 blev aflyst. 
Sommerudflugten, som skulle have været i Sæby den 29. august, blev aflyst, er flyttet til lørdag den 
28. august 2021 i Sæby. 



Foreningen Norden Aalborg og omegn 
Vi har kunnet byde velkommen til 10 nye medlemmer, men alligevel en tilbagegang på 11,9%. 
I alt havde vi 340 medlemmer, som var den gennemsnitlige tilbagegang i de fleste af landets 
lokalafdelinger. 
Der blev holdt 5 bestyrelsesmøder. 2020 blev et aflysningernes år. 
Første aflysning efter lockdown var generalforsamlingen den 18. marts, som blev flyttet til 3. juni, 
hvor der stadig var restriktioner – derfor aflyst. Da vi havde udskiftning i bestyrelsen, blev en ny 
bestyrelse konstitueret ved bestyrelsesmødet i juni. 
Alle lokalafdelinger i landet havde fra Landskontoret fået information om, at det var i orden at 
aflyse generalforsamlingen på grund af Corona-restriktionerne, men vi skulle sende årsregnskabet 
til landskontoret, hvorefter vi fik vores tilskud som sædvanlig. 
Den 15. januar havde vi besøg af Pia Schnoor fra Vrå Højskole. 
Den 5. februar ”Det blev mit Grønland” med Peter Rasmussen. Der var venteliste, derfor 
blev der en doubleringsaften på Kofoeds Skole, onsdag den 11. marts, - en aften vi ikke vil glemme, 
da Danmark blev lukket ned den 12. marts.  
Besøg i Håndværkerhuset den 25. marts var inden restriktionerne blevet aflyst pga. sygdom. 
Vores Færøaften med Torben Johannesen den 15. april blev aflyst og flyttet til 6. november, som 
blev vores eneste højskoleaften i efteråret. 
Majfest i Møllen den 13. maj i Vodskov blev også aflyst. 
Lise Andersens Grønlandsaften den 2. dec. er blevet flyttet til 16. september 2021. 
Udflugten til Nationalpark Thy den 13. juni, blev aflyst, ligesom Just Justesens tur til Lüneburg 
Heide den 22.-26. august også blev det. 
Sommerudflugten til Hirsholmene den 4. juli blev med en doublerlingstur ugen efter. 
Aftentur i Store Vildmose den 20. august blev gennemført. 
Den 30. september fik vi gennemført en bustur til Djursland med besøg på Sostrup slot og Kloster. 
Skumringstimen - mandag den 9. november (Fælles nordisk siden 1997) på Aalborg Hovedbibliotek 
med bogtitler fra Island Årets bog var Ar af Audur Ava Ólafsdóttir. Asta Stefánsdottir fra 
Nordatlantens Brygge i København var inviteret til at fortælle og underholde, hvad hun gjorde godt. 
Desværre måtte vi aflyse årets Viseaften på Trekanten med Det Grønlandske kor og Visens venner. 
Viseaftenen har i over 25 år været arrangeret af Foreningen Norden Aalborg og omegn. 
Vores to læsekredse i henholdsvis Langholdt og Aalborg Ø har fungeret godt – med Corona- 
restriktioner. Filmstudiekredsen, som holder til i Foreningshuset i Nørresundby, havde ikke 
program for efteråret, da der ikke er tilmeldinger pr. gang – og hensynet til Corona-restriktionerne. 
En glæde var det, da vi blev kontaktet af Gerard Doetjes formand for Foreningen Norden i 
Frederikstad, Aalborgs venskabsby i Norge, som gerne vil have et samarbejde med os. Et 
samarbejde, som vi ser frem til kan blive en gavn for os alle i – Foreningen Norden Aalborg  
og omegn. 
Vi har hele tiden nye arrangementer i støbeskeen, og håber nu på, at vi i 2021 kan komme 
Coronaen til livs!! – og alle kan blive vaccineret. 
Tak for flot fremmøde, til de arrangementer, som blev gennemført i 2020. 
Marts 2021 v/Formand Rita H Mikkelsen 



Årets resultat for 2020

Balance 2020
Aktiver 31-12-2020:

Indestående bank 26.567,13
Kontant 32
Tilgode Hovedforening 22.817,50
Højskolekasse 1720

51.136,63

Passiver: Indestående bank, primo 19.735,17
Kontant, primo 32
Højskole, primo 975
Tilbageført fra 2021 3000
Kontingent 2019 til udbetal 21.499,25
Årets overskud 5.895,11
Øreafrunding 0,1

51.136,63

Poul Tradsborg, kasserer

Ovenstående regnskab er i dag revideret. Indestående og kassebeholdning fundet tilstede.
Bilag gennemgået og afstemt med regnskabet.

Godthåb den 05. marts 2021

Anthon Hald Keld Raffen
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