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HOVEDBESTYRELSESMØDE SØNDAG DEN 13/6 1976 kl. 10.00
Til stede: Lrs. Lannung, Allan Fridericia, Erile Nilsson,
Søren Madsen, Knud Rahbek-Schmidt, C. Chr. Bager, Karen Mar
grethe Arendal (ny form. for Odense afd.), Vagn Foldager,
Fritz Schaumburg-Miiller, Claus Ingemann-Jørgensen, Erik Stahl,
Thomas Petersen, Lars Forchammer, Millo Sørensen, E. Fraurud,
Robert Wistrup, Ingmar Wagner, Sonja Dahlgård, Anne Marie
Karlsson, Anne Lund, Tage Rølle, Vibeke og Ulla samt en gæst
fra Columbia's Venskabsforening med USSR.
Lrs. Lannung bød velkommen.
Erik Stahl valgtes til dirigent.
Dagsordenen ville omfatte:
1) Beretning for aktiviteter i København v/A. Fridericia
2) Kommende aktiviteter bl.a. kulturdage, Samarbejdsplanen
m.m. v/lngmar Wagner
3) Ejendommen i Vester Voldgade v/Lrs. Lannung og
Erik Nilsson.
Herunder afslutning af mødet med besøg i V.V.gade.
A. Fridericia

aflagde beretning for aktiviteterne i København, der jo ikke kur
omfatter Københavnsafdelingen. Omtalte Sakharov-høringen og dens
fiasko. Landsforeningens initiativ ved at invitere en gruppe
sovjetiske eksperter havde betydet, at en lang række danskere
havde fået reel oplysning om forhold i USSR.
omtalte de kasakhiske kulturdage, der havde været en succes.
Nævnte enkelte møder i København, f.eks. en sovjetisk læge, der
er tilknyttet WHO, en sovjetisk delegation, der besøgte Miljø
styrelsen .
Omtalte filmvirksomheden, som man havde måttet henlægge til
Østeralle 29, p. g. a. uhensigtsmæssige forhold i Reventlowsgade
Anbefalede, at lokalafdelingerne arrangerede aften om sovjetisk
ballet med film.
Omtalte endelig sprogundervisningen og rejsevirksomheden.

Lrs. Lannung

meddelte, at han havde rettet henvendelse til Kulturminister
Niels Mathiassen ved flere lejligheder for at forsøge at få
Landsforeningen bedre placeret i de dansk-sovjetiske kulturelle
aftaler. Havde formået kulturministeren til at modtage den
kasakhiske kulturdelegation officielt i Kulturministeriet.
Havde deltaget i Malmø-afdelingens 3o-års jubilæum. Havde af
talt med dem, at vore to foreninger gensidigt informerer hin
anden om væsentlige arrangementer.
Har været mellemmand til kontakt mellem Den Internationale Høj
skole i Helsingør og SU for at få sovjetisk gæstelærer til sko
len.
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Havde repræsenteret Landsforeningen ved den Finske Venskabsforenings kongres. Nævnte, at formanden for den finske forening kort
efter blev finsk statsminister.
Havde rettet henvendelse til SU om besøg i Danmark af sovjetisk
politiker på gennemrejse f. eks. Gromylco eller Malik fra FN til at
tale ved et møde i København arr. af Landsforeningen.
Havde deltaget i kransenedlæggelse på Bornholm ved mindesmærket for
de sovjetiske soldater.
Havde talt i foreningen på Bornholm flere gange.
I. Wagner

Lrs. Lannung

Gennemgik Samarbejdsplanen for 1976. Nævnte, at ingen af arbejdsudv.
lgets medlemmer havde haft tid til at rejse til Moskva og gennem
drøfte planen. Var underskrevet af Ulla Lyngbæk i Moskva på fore
ningens vegne. Omtalte, at foreningen nu er blevet impressario, idet vi formidler 15 sovjetiske artister til Dyrehavsbakken i juli
måned. Nævnte, at Stahl arbejder med arr. af mindekoncert for
Sjostalcovitch i Tivoli. Rygter om, at der kommer sovjetisk flåde
besøg til København. Vi har modtaget henvendelse fra Ålborgs borg
mester om at arrangere Leningrad-dage i Ålborg næste år. Måske bli
ver det muligt at få Leningrads Symfoniork. hertil. Der er lignen
de tanker i Arhus.
Nævnte, at Goskoncert er kommet med 5-års plan, hvor vi hvert år
skal modtage 3 ensembler udover kulturdagene. Vi mangler stadig
honorarkrav. De store ensembler, der bl.a. foreslås, kan kun gennemføres med statslig støtte. Også forslag om besøg af unge musikere,
der netop er afgået fra Konservatorier. Er af interesse for musik—
foreninger.
Vedr. delegationerne - nævntes seminaret sidste år i Litauen. I år
tilbudt på andre vilkår, idet deltagerne selv skal betale en meget
rimelig opholdspris. Vi undersøger mulighederne for en billig rejse
måde til Riga i år, så prisen kan holdes under looo Kr. Der kan
deltage 25 personer. Hovedbestyrelsen var meget indstillet på, at
seminaret gennemføres igen i år på baggrund af det gode arrangement
sidste år.
Udstillinger. Viktor Brockdorff havde sidste år udstilling i SU i
byen Uljanovsk. Nu arbejdes med nye planer om udstilling af dansk
grafik. IW mente det rimeligt, at f. eks. H. C. Andersen Museet i
Odense tilbød SU udstilling om H. C. A.
Nævnte, at vi har foreslået dansk-sovjetiske kulturdage i SU.
Nævnte problemerne med venskabsbyforbindelse med Leningrad, som båd*
ønskes af Århus og Ålborg. Ålborg har i mange år haft forbindelse
til Leningrad - bl. a. indenfor fagbevægelsen. HB kan beslutte, at
Ålborg også får venskabsbyforbindelse til Leningrad og at vi henven
der os skriftligt til SU. (Århus har fået,)
IW nævnte, at arbejdet i foreningen stadig er for centraliseret. De'
meste ordnes fra København. Foreslog, at der med tiden ansættes en
provinssekretær. Bad afdelingerne tænke over forslag.
fortalte om huskøbet. Landsforeningen har fuld brugsret og står for*
i
driften. Også lokalafdelingernes medlemmer kan få glæde af at komme
i huset. iM®* Man bedre kan udbygge kontakterne. En evt. rejsesekre
tær skal have sin basis i huset. Vil byde gode muligheder for dansk
kultur- og erhvervsliv. For ham personligt, var det en stor glæde
efter 5o års arbejde i foreningen, at vi får huset.

Erik Nilsson Gennemgik grundigt huset, indretning og de aktiviteter, der kan
------------ blive.

LANDSFORENINGEN DANMARK SOVJETUNIONEN

DEBAT:

3.

Erile Stahl nævnte, at foreningen i år får 2 stipendiater til lomdr. leursus. Det bl:ver en studerende fra Århus og 1 fra Odense
Vedr 1 måneds lærersene nar deltager 1 fra Århus og 1 fra København.
Omtalte st:1-lekonkurrencen, der hvert år arrangeres i' samarbejde
med d ‘rektoratet for Gymnasier og HF. Nævnte næste års stileemner.
Ønsker dommerkomiteen udvidet med bl. a. en psykolog.
Thomas Petersen fremhævede, at man må tage børnepædagogseminarierne
med.
Prof. Rahbek Schmidt redegjorde kort om Århusafdelingens aktiviteter
Var glad for' det fremskridt, der sker for foreningen, med huset i
V.V.gade. Støttede kraftigt forslaget om provinssekretær.
Det samme gjorde Claus Ingemann Jørgensen, Ålborg. Omtalte ønsket
om lokaler til lokalforeningen evt. sammen med DDR-foreningen og
evt. Cubansk forening.
C. Chr. Bager fra Esbjerg var også interesseret i en rejsesekretær.
Fortalte, at 4oo personer havde deltaget i et arrangement på fiskeri
museet. Nævnte, at Esbjerg har Musikkonservatorium, som er interes
seret i gæstebesøg fra SU.
Vagn Foldager, Fyn tilsluttede sig ønsket om rejsesekretær. Har problemer med det organisatoriske arbejde. Havde netop haft generalfor
samling, og valgt ny bestyrelse - ialt 12. Har fået ny formand:
KAREN MARGRETHE ARENDAL. Omtalte afdelingens dårlige økonomi. De havr
de afholdt medlemsfest med stor succes.
Erik Nilsson omtalte Arkitektforeningens arbejde med udveksling af
kolleger. Der skal afholdes seminar med 2o arkitekter fra de soc.
lande i slutningen af sept. Under henvisning til Helsinki-aftalerne
har Kulturministeriet bevilget alle udgifter til arrangementet.
Ingmar Wagner omtalte de muligheder fritidsloven giver i forb. med
mødevirksomhed.
Vibeke omtalte de mange henvendelser foreningen får om studierejser
på baggrund af tidligere rejser. Bl. a. fra ledende skolemyndigheder
i Århus og fra Amtscentralen i Grindsted, Københavns kommunes skole
væsen m.m. Omtalte, at hun havde hørt, at der skulle komme besøg i
Danmark af sovjetisk boligminister samt arkitekt ekspert i arktisk
byggeri, der skal besøge Grønland. Hvorfor får vi ikke sådan noget
at vide?
Ulla omtalte amatørensemblet fra Hviderusland, der kan optræde for
foreningerne. Skal helst besøge de byer, der ikke skal have det prof.
ensemble fra Hviderusland i forb. med kulturdagene.
Ingmar Wagner havde tidligere omtalt kulturdagene 1976, der omfatter
sovjetrepublikken Hviderusland. Ideen hermed er, at danskerne lærer
en bestemt republik at kende. Der forsøges udstilling på Frihedsmu
seet i København om den hviderussiske modstandsbevægelse under 2.
verdenskrig. Derudover en stor kunstudstilling, der har premiere i
Ringsted den 18/9. Skal gå landet rundt til 12/12. Der kommer en
kunstner til åbning af udstillingen og hjælper med starten- Derudovei
kommer et stort prof. folkeensemble med premiere den 23/lo i Køben
havn. Tournerer indtil 13/ll. Næsten overalt er det teaterforeninger,
der står for arrangementet. Foreningerne kan ikke påtage sig opgaven
på grund §f økonomien. Koster 1 2 . 0 0 0 pr. forestilling. I de store
byer som Ålborg og Århus må foreningen forsøge at være medarrangør.

4.
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Omtalte, at der også kommer en foredragsholder fra Hviderusland
samt en delegation med kulturministeren i spidsen.
Anne Marie Carlsson og Fritz Schaumburg-Moller omtalte den store interesse
blandt danske psykologer og -studerende for kontakter til Sovjetu
nionen. Forslag om forsøg på at ,få unge sovjetiske psykologer til
Danmark til seminar.
Der udspandt sig debat om dansk danslc-sovjetiske kulturaftale og
flere deltagere ønskede, at hovedbestyrelsesmedlemmerne får et
eksemplar af aftalen. Under debatten understregedes, at der er flere
andre former for økonomisk støtte end kulturaftalen, som ikke inde
holder mange penge.
Rahbek Schmidt understregede vanskelighederne med at få netop de folk på besøg
i Danmark fra Sovjetunionen, som man ønskede Tpl. a. til universite
terne .
Fr ’^ud

omtalte delegationen af kollektive medlemmer til SU. Kunne ønske en
repræsentant fra toMiraikai DISA, hvor der er stor interesse for SU
blandt arbejderne.

Ulla

opfordrede til, at lokalafdelingerne kommer til stede hvor det er
muligt de steder, kulturensemblet optræder. Kunstnerne er meget gla
de for at møde repr. fra foreningen rundt om i landet. Udarbejder'
pris for amatørensemblet.
foreslog, at hvis seminar i SU skal være en tilbagevendende begiven
hed, at man besøgte den sovjetrepublik, hvorom kulturdagene skulle
dreje sig. På den måde fik man også lokalafd. trukket med ind i for
beredelserne .

Vibeke

Vedr. seminar i Letland i år var hovedbestyrelsen enige om at for
søge dette gennemført.
Ingmar ¥. lovede at undersøge mulighederne for togrejse.
Der var lidt debat om seminarets indhold, om det skal være konkreti
serede emner eller "all-round"±nformation om den republik, man be
søger.
,1a

omtalte, at en af de aktiviteter, der havde givet foreningen den
største presseomtale var børnetegnekonkurrencen udskrevet af "Pioner'
slcaja Pravda". Foreningen havde modtaget tusinder af tegninger fra
danske børn. Især lokalaviser havde skrevet meget og der havde været
bragt lille indslag i TV i "Landetrundt" fra Brøndby, hvor en
pige har modtaget medalje i tegnekonkurrencen.
Herefter kunne Irs. Lannung takke for den gode, saglige debat og
udtrykte håbet om” at det lykkes at gennemføre ansættelse af en
provinssekretær i foreningen inden for rimelig tid.
Mødet sluttet kl. 14.15 hvorefter deltagerne aflagde besøg i Vester
Voldgade 11.
ref. Vibeke Jørgensen.

