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FN-forbundet (FNF) 

 Nordjyllandskredsen 

Medlemsmøde 

Tirsdag den 4. februar 2020 kl. 19:30 

’Huset’, Lilla Lokale 

Referat 

1. Præsentationsrunde 

Hver af de 17 deltagere præsenterede sig. Deltagerlisten er vedhæftet. 

 

2. Introduktion 

a. Finn Reske-Nielsen, formand for FN-forbundet Nordjylland, takkede for det store 

fremmøde og gav en kort præsentation af FN-forbundet. Han noterede behovet for 

fornyet fokus på multilateralt samarbejde i en tid med nationalpopulisme og 

’lukkede grænser’, som ikke kan løse de globale og regionale udfordringer, som vi 

står overfor. Katja skitserede kort FNF’s skoletjenestes arbejde i Nordjylland. 

b. Finn omdelte listen over de mange aktiviteter, den nordjyske kreds har stået for 

gennem de seneste måneder. Han noterede, at kredsen nu dækker en lang række 

områder i samarbejde med diverse partnere inkl. de kommunale myndigheder i 

bl.a. Aalborg og Brønderslev, de politiske partier, Aalborg Universitet, AOF samt 

andre NGO’er i Nordjylland. Han annoncerede også det næste store arrangement 

mellem FN-forbundet og Aalborg Universitet omkring Danmarks fremtidige rolle i 

FN’s fredsoperationer, som finder sted i AAU CREATE, fredag den 13. marts 2020 

med deltagelse af bl.a. udviklingsministeren, hærchefen og den danske FN-

ambassadør i New York. Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig, se 

https://www.aau.dk/arrangementer/vis/invitation-til-konference--danmarks-

fremtidige-rolle-i-fn-s-fredsarbejde.cid446354. 

 

3. Forslag til FN-forbundets aktiviteter i 2020 

Hovedformålet med aftenens møde var at diskutere forslag til aktiviteter for resten af året 

og fremover. 

 

Debatten var livlig med følgende konkrete forslag: 

• Samarbejde med Fredsaktivisterne - som en del af Fredsby Aalborg – om 

markeringen af FN’s fredsdag den 21. september 2020. Finn lovede at følge op med 

bl.a. Himmerland Boligforening om et udvidet samarbejde. 

• Øget samarbejde med Rådet for International Konfliktløsning (RIKO). Det blev 

noteret, at FN-forbundet på landsplan allerede har et formaliseret samarbejde med 

RIKO. 
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• Bæredygtighedsfestivalen i Aalborg 9-12. september 2020: 

o Finn sørger for, at også UNYA og skoletjenesten bliver del af kommunens 

planlægningsmøde(r) omkring festivalen; 

o Eventuelt kan der organiseres fælles events mellem kredsen, UNYA og 

skoletjenesten; 

o Et arrangement om verdensmålene i Afrika; 

o Inddragelse af Region Nordjylland; 

o Arrangement om Klima og international sikkerhed (Alexander Borum); 

• Deltagelse i Naturmødet i Hirtshals (14-16. maj 2020) og i Kulturmødet på Mors (20-

22. august 2020); 

• Markering af Earth Day den 22. April 2020; 

• Samarbejde med fagbevægelsen I Nordjylland. 

Derudover anbefalede mødet, at kredsen skal fortsætte med de nuværende initiativer i 

den kommende periode. 

Flere deltagere tilkendegav, at de gerne vil spille en mere aktiv rolle i kredsen, eventuelt 

som tovholdere på bestemte begivenheder. Finn bød dette velkomment og vender tilbage 

med konkrete forslag. 

4. Generalforsamling 26. marts 2020 

Finn meddelte, at den nordjyske kreds afholder sin årlige generalforsamling torsdag den 

26. marts 2020 kl. 19:00 i Det gamle Rådhus, Torvet 5, Nørresundby. Han opfordrede alle til 

at deltage og samtidig overveje opstilling til diverse poster i bestyrelsen. 

  

5. Eventuelt 

Det blev besluttet at afholde det næste medlemsmøde i maj måned. Finn udsender 

invitation i løbet af april.  
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FN-forbundet Nordjylland – medlemsmøde 

4.02.20 

 

Deltagerliste 

Theresa Hansen 

Per Nielsen 

Jørgen Olsen 

Jana Fleischer 

Inge Kellermann 

Bodil Knudsen 

Susanne Vokstrup 

Allan Vokstrup 

Axel Kellermann 

Brandur Karlsson 

Holger Hansen (næstformand, FN-forbundet Nordjylland) 

Katja Dahl Horsfeldt (FN-forbundets skoletjeneste) 

Annette Kanstrup-Jensen 

Alexander Borum 

Lea Thies (United Nations Youth Association (UNYA), Aalborg 

Morten D. Christensen 

Finn Reske-Nielsen (formand, FN-forbundet Nordjylland) 


