
Møde i NGO-netværket Nordjylland 21. november 2019 

Mødeleder:  Poul 

Referent: Hans 

Deltagere:  

Hans (Amnesty International), Morten (FN-forbundet Nordjylland), Ria (Soroptimisterne), Tina (Ung 
Energi), Oskar (Red Barnet Ungdom), Jørgen (Genvej til udvikling), Daniel (Stay Human), Lea 
(UNYA), Rogier (Abbé Pierres klunsere), Louise (Den Grønne Studenterbevægelse), Casper (Project 
2030), Niels-Erik (Fred i Verden), Katja (De frivilliges hus), Peter (Amnesty International), Nick 
(Ungdommens Røde Kors), Holger (FN-Forbundet), Hanne (SOS Børnebyerne), Poul (Stay Human 
og Mød Verden) 

Dagsorden 

1. Præsentationsrunde 
2. Godkendelse af dagsorden. 
3. Godkendelse af referat. 
4. Debat om vi skal have en lille koordinerende gruppe. 
5. Debat om et evt. kommende fælles arrangement for hele gruppen: hvor og hvornår? 
6. Diskussion: Hvor ofte vil vi holde fælles møder i netværket? 
7. Facebook-gruppe og -side. 
8. Har de deltagende grupper andre ideer til den fælles vision for arbejdet og fælles events? 
9. Næste møde. 
10. Eventuelt 

ad 1: Alle præsenterede sig. 

ad 2: Godkendt. 

ad 3: Referatet blev godkendt. 

ad 4: Poul og Nick vil gerne være med. Hans er også med. 

ad 5: Vi talte om at lave et fælles arrangement. Det, der formodentlig binder mange af foreningerne 
sammen, er en interesse i (aspekter af) menneskerettighederne. En anden mulig vinkel er FNs 
verdensmål. Frivilligmarkedet til juni er et oplagt sted at deltage for alle. Vi talte derudover om at 
lave en fælles bodshandling til bæredygtighedsfestivalen – og at lade de små organisationer være 
sammen. Der er opstartsmøde fredag den 6. december på Utzon-centeret om morgenen. Holger 
deltager. 

Amnesty International holder et fakkeltog i anledning af FNs menneskerettighedsdag den 10. 
december. Her er alle velkomne til at være med. Hold øje med Amnestys Facebook-side. 

ad 6: Vi diskuterede hvor ofte, vi skal mødes. En gang i kvartalet er passende. Der er flere mulige 
mødelokaler.  



ad 7: Vi bruger en fælles Google-kalender og et fælles Google-drev til mødereferater og dagsordener. 
Koordinationsgruppen er administratorer for Facebook-siden. Der kan skrives både på dansk og 
engelsk. 

ad 8: Holger havde et håb. Alle delte dette håb – nemlig at forummet kan bringe foreninger med 
fælles mål sammen. 

ad 9: Næste møde bliver tirsdag den 25. februar (dagen efter skuddag) kl. 19.30. Formodentlig 
mødes vi på Badehusvej; ellers når vi ned til Jernbanegade 23 (det skal afklares). 

ad 10: Socialdemokraterne holder en Afrikakonference på Østre Allé søndag den 24. november kl. 
13.15. Men også andre end socialdemokrater må gerne deltage. 

I det hele taget er det en god idé at dele oplysninger om arrangementer, der kan være af interesse 
for andre, på Facebook.


