Foreningen Norden.
Generalforsamling d. 17.03.16
Referat fra mødet:
Til mødet var der 12 fremmødte, heraf 8 fra bestyrelsen.
Ved mødets start holdt Grethe Olsen en lille mindetale i forbindelse med Knud
Christoffersens alt for tidlige død. Der blev i samme anledning holdt et minuts
stilhed.
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning:

Grethe Olsen fortalte om foreningens arrangementer. Turen til Gilleleje blev
aflyst grundet manglende tilmeldinger.
Turen til Augskog- Høland blev en begivenhedsrig tur. Meget veltilrettelagt!
I året 2018 afholdes nordisk træf i Sippo i Finland. Alle kan deltage!
Der blev afholdt skumringsaften 9. november med musiker, der spillede nordisk
musik, samt nordiske sange. Der var arrangeret kaffe med hjemmebag. En meget
hyggelig aften.
I september var der nordisk kunstudstilling med kunstnere fra Norge Sverige,
Ålandsøerne, Island, Færøerne og Danmark. Det blev en meget flot udstiling.
I det foregående år har der også været samarbejde med Folkeuniversitetet om
Ny Nordisk Litteratur.
Forslag til nye arrangementer: Nordatlantisk Brygge, Svanholm, og måske
Hven.
Der blev opfordret til at deltage og forhåbentlig melde sig ind i foreningen.
Beretningen blev godkendt.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.

Bilag uddelt: Årsregnskab.
Er blevet revideret, uden bemærkninger.
Ole Finn gennemgik årsregnskabet. Der er nu 64 medlemmer, en nedgang fra 68.
Regnskabet blev godkendt.
4. Forslag fra medlemmerne.

Ingen.

5. Kommende aktiviteter.

Følgende forslag blev fremlagt:
Næste skumringsaften med nordisk mad. Emnet er: Fremtiden i Norden.
Hven tur.
Nordatlantisk Brygge
Svanholm
Nordisk film
6. Valg til bestyrelsen.

Alle genvalgt.
7. Valg af suppleant

Genvalg.
8. Valg af revisor.

Robert fortsætter og Hans Simmelkær blev valgt.
9. Valg af revisorsuppleant.

Torben Petterson blev genvalgt.
10. Evt.

Intet til punktet.

Mødet sluttede kl. 19.55
Efter en lille pause holdt generalsekretær Peter Jon Larsen et indlæg om det
nordiske samarbejde. Det var et informativt og inspirerende oplæg til det
videre samarbejde i Foreningen Norden, hvor han kom rundt om andre landes
syn på Norden.
I 2019 kan foreningen holde 100 års jubilæum, hvilket selvfølgelig vil blive
fejret til den tid.

