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Referat for seminar i 

Hovedbestyrelsen d. 28.-29. april 2017 
 

 

 Tid: fredag d. 28. april kl. 11.00 – lørdag d. 29. april kl. 13.00  

 Sted: Skovsgaard Gods, Kågårdsvej 12, 5900 Rudkøbing 

 Deltagere: Ella Maria Bisschop-Larsen (mødeleder), Birgitte Marcussen, Merete Vigen Han-

sen, Rune Engelbreth Larsen, Rune Kjærgaard Lange, Jan Tidemand (stødte til i løbet af 

pkt 2), Peter Esbjerg, Jonas Geldmann (stødte til i løbet af pkt. 2), Thorkild Kjeldsen, Lone 

Søderkvist Kristensen, Hans Jürgen Stehr 

 Fra Sekretariatet: Søren Bojer Nielsen, Michael Leth Jess, Rikke Lundsgaard (medarbejder-

repræsentant), Kathrine Hegelund og Mads Peter Aagaard Madsen (ref.)   

 Eksterne: Thomas Ravn-Pedersen (punkt 2) 

 

 

--- 

 

FREDAG 

 

--- 

 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 3. marts 2017  

Kl. 11.00 

 

Referatet blev godkendt. 

  

2.      Verdensmål i DN’s verden 

Kl. 11.00 – 15.30 (inkl. frokost) 

 

Sagsfremstilling:  

I forordet til AP2018 står der, at HB i 2017 vil påbegynde en proces, hvor vi relaterer DN’s ar-

bejde til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, dels fordi ”overnationalt samarbejde og 

stærke internationale institutioner er en forudsætning for at løse naturens og miljøets udfor-

dringer, og dels fordi en del af DN’s nationale mål dermed kan perspektiveres på en ny måde 

med større gennemslagskraft”.  

 

Den proces sættes i gang nu som en indledende drøftelse og prioritering i forhold til DN’s stra-

tegiske sigtelinjer. Direktør for Verdens bedste nyheder, Thomas Ravn-Pedersen, vil holde op-

læg om verdensmålene og facilitere en proces, som skal lede hen til afklaring af, hvordan DN 

bedst muligt kan bidrage til opfyldelsen af verdensmålene – og hvilke muligheder verdensmå-

lene giver for DN.  
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HB skal:  

Drøfte FN’s verdensmål i relation til foreningens strategi 

 

Konklusion: 

HB drøftede de 17 verdensmåls individuelle relation til foreningens arbejde, og der blev givet 

eksempler på, hvordan stort set alle 17 mål har en eller anden form for relation til DN – orga-

nisatorisk eller fagligt. Nogle mål ligger dog naturligt mere inden for DN’s verden end andre – 

mens andre mere er forudsætninger eller metoder til at nå målene.  

Efter gennemgangen af de enkelte mål og delmål var der en diskussion af regeringens hand-

lingsplan og de konkrete mål og indikatorer indenfor miljø og klima. Der blev peget på fordele 

og ulemper ved handlingsplanen, ligesom der generelt blev peget på, hvordan verdensmålene 

giver nye muligheder for samarbejder på tværs af sektorer, på tværs af partiskel, på tværs af 

dagsordner.  

Det blev besluttet, at Sekretariatet til junimødet udarbejder et bud på, hvordan DN’s strategi-

ske sigtelinjer i højere grad afspejler eller spiller sammen med verdensmålene. På den måde 

bliver verdensmålene en integreret del af AP-processen.  

 

3. Sekretariatets struktur 

Kl. 15.30 – 16.00 

 

Sagsfremstilling:  

Søren Bojer Nielsen fremlægger sin plan for den fremtidige organisering af sekretariatet. 

 

HB skal:  

Orienteres om den fremtidige organisering af sekretariatet. 

 

Konklusion: 

Forslaget til den fremtidige struktur indeholder en afdelingsleder færre (3), end forslaget præ-

senteret for HB d. 25. marts (4), dvs, der skal nyansættes to afdelingsledere for henholdsvis 

’Natur & Miljø’ og ’Kampagner, Formidling & Kommunikation’. Stillingerne vil blive slået op eks-

ternt. Det blev oplyst, at staben refererer direkte til direktøren.  

Det blev desuden oplyst, at afdelingen for ’Natur & Miljø’ ønskes bemandet med en person, der 

har erfaring fra foreningens område, og som har forudsætningerne for at håndtere natur og 

miljø i samme afdeling. Man gjorde opmærksom på, at Natur & Miljøafdelingslederen givetvis 

vil blive udsat for mere kritik fra HB end andre afdelinger. 

SBN gjorde opmærksom på, at den samlede økonomi til ledelse ikke vil stige med det fremlag-

te forslag. 

HB gav sin tilslutning til oplægget og til at processen med rekruttering af de to nye afdelings-

ledere sættes i gang. 

 

 

PAUSE 16.00 – 16.15 

 

 

4.  Beskrivelse af præsidentens opgaver 

Kl. 16.15 – 16.45 

 

Sagsfremstilling:  

I foråret 2018 er der præsidentvalg i DN. I den forbindelse foreslår Organisationsudvalget, at 

der offentliggøres et notat om præsidentens opgaver sammen med et notat om valgprocedu-

ren i god tid før valget. Derved kender kandidaterne de organisatoriske rammer for den post, 
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de overvejer at stille op til, og ikke mindst bliver Repræsentantskabet bevidst om, hvad jobbet 

indebærer, før man stemmer om, hvem der skal have jobbet.  

 

HB skal:  

Beslutte om og hvordan notatet skal indgå i valgkampen. 

 

Konklusion: 

Nogle HB-medlemmer fandt det nyttigt med en beskrivelse af forventningerne til præsidenten, 

Andre fandt notatet mindre brugbart, da vedtægterne tilsiger, at alle kan stille op som kandi-

dat.  

 

Der blev udtrykt bekymring for, om notatet er for politisk til at indgå i valgkampen. Det blev 

foreslået, at notatet kan være afsæt for udarbejdelsen af et mere objektivt papir. Et sådant 

papir kunne f.eks. indeholde passager fra formelle foreningsdokumenter med beskrivelser 

af præsidentens rolle og forventningerne til præsidenten, som har været drøftet og besluttet i 

forbindelse med demokratiudredningen og DN´s Kommunikationspolitik.  

Der blev opfordret til at oplyse om, at hvervet som præsident er baseret på et valg – det er 

ikke en ansættelse. Præsidentens rolle og aflønning bør tages af REP i forbindelse med valget 

af kandidat. 

 

HB besluttede, at Sekretariatet udarbejder et fakta-ark til OU, som kan indgå i valgkampen. 

 

5. Kvartalsregnskab  

16.45 – 17.00 

 

Sagsfremstilling:  

Som et led i HB’s økonomistyring forelægger Sekretariatet kommenterede kvartalsregnskaber 

og tilhørende budgetopfølgninger. 

 

HB skal: 

Orienteres om 1. kvartals regnskab 2017. 
 

 

Konklusion: 

Kvartalsregnskabet udviste en negativ afvigelse på 5,6 mio. ift. det budgetterede. Afvigelsen 

skyldes først og fremmest – 3,5 mio. kr. - en forstærket indsats for medlemstegning i første 

kvartal. Der er lavet aftaler om medlemstegningen resten af året, så årsbudgettet overholdes. 

Resultatet af den øgede medlemstegning kan muligvis resultere i øgede kontingentindtægter 

ved årets udgang. 

 

HB tog regnskabet til efterretning med de foreslåede budgetjusteringer. 

 

 

6.  Drøftelse af kompetencer for medlemmer af Naturfondens bestyrelse 

Kl. 17.00 – 17.15 

 

Sagsfremstilling:  

Naturfondens bestyrelse kommer med et notat om ønsker til sammensætningen af fondens 

bestyrelse i forhold til de forskellige fagligheder som bestyrelsen bør besidde, jf. anbefalinger 

for god fondsledelse. Egentlig udpegning til fondens bestyrelse vil ske på et senere møde i 

2017. 

 

HB skal:  

Drøfte kompetencer for medlemmer af Naturfondens bestyrelse. 

 

Konklusion: 
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HB blev orienteret om fondens ønsker til bestyrelsesmedlemmers kompetencer. Bestyrelsen  

bør være sammensat af medlemmer, der besidder en række forskellige kompetencer, hvor  

flere af dem er dækket ind af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Fonden beder helt overordnet  

om, at der udpeges to personer, der besidder økonomisk sans og erfaring fra erhvervsdrivende  

fonde. 

  

HB besluttede at vælge sine repræsentanter til fondens bestyrelse på mødet d. 22. september 

2017. Der blev opfordret til, at HB overvejer mulige kandidater. 

 

 

7. Evaluering og opfølgning op på forårets REP-møde 

Kl. 17.15 – 17.30  

 

Sagsfremstilling:  

Mødet i Vejle d. 25.-26. marts er blevet evalueret, og der er besluttet opfølgning på et antal 

punkter.  

 

HB skal:  

- Orienteres om evalueringen af forårets REP-møde  

- Give evt. input til efterårets REP-møde i Aarhus 

 

Konklusion: 

Der blev orienteret om, at der med 149 deltagere var tale om et tydeligt lavere deltagerantal 

end de 160-170, som er normalt. Der vil blive gjort en indsats for at få deltagerantallet tilbage 

på det niveau – og gerne længere op.  

 

Det blev bemærket, at der til REP-mødet i Vejle var mere tid til rådighed end normalt. Derfor 

blev der opfordret til flere fællesskabsunderstøttende indslag, når programmet tillader det. 

Endagsmøder blev også nævnt som en idé, dog helst ikke på bekostning af debatdelen. 

 

Det blev foreslået, at vi fremover inddrager de personligt valgte medlemmer af REP i forenin-

gens arbejde mere end det tidligere har været tilfældet. Sekretariatet tager initiativ til at invi-

tere de 15 eksterne medlemmer af REP til et møde med Ella Maria m.fl. helst inden sommerfe-

rien. 

 

HB tog orienteringen til efterretning. 

 

 

8. Valg af REP-mødesteder 2018-19 

Kl. 17.30 – 17.45 

 

Sagsfremstilling:  

Det er HB, der træffer beslutning om, hvor REP-møderne afholdes – på et oplyst grundlag for 

så vidt angår logistiske og økonomiske problemstillinger og med udgangspunkt i tidligere ved-

tagne retningslinjer for valg af mødesteder. 

 

HB skal:  

Beslutte hvor REP-møderne skal afholdes i perioden 2018-19 

 

Konklusion: 

HB besluttede, at REP-mødestederne for 2018-19 fastlægges således: 

 

 7-8. april 2018: Fåborg  

 17-18. november 2018: Kolding  

 6-7. april 2019: Skælskør  

 23-24. november 2019: Helsingør  
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Det blev dog besluttet, at HB senere på året igen overvejer, om det ene af de to årlige REP-

møder i 2019 i stedet skal være en anden type møde. Det kunne være landsdelstræf, som vi 

tidligere har haft, eller en helt anden type møde. Man kunne f.eks. lade sige inspirere af de 

svenske Rikskonferens-møder – et endagsmøde med adgang for alle medlemmer. Der blev 

taget godt imod idéen om at ’tænke ud af boksen’. 

 

Det blev desuden foreslået, at HB fremover ikke behøver at tage stilling til REP-møders place-

ring. 

 

 

9. Kommende HB-møder  

Kl. 17.45 – 18.00 

 

Sagsfremstilling:  

HB kaster et blik på HB’s rullende arbejdsplan herunder og afstemmer forventningerne til 

dagsordenerne for de kommende HB-møder. Der gøres opmærksom på, at punktet ”Orienteres 

om og drøfte resultater af afdelingsundersøgelse” udskydes til efter sommerferien, idet det er 

mest hensigtsmæssigt, at Organisationsudvalget drøfter resultaterne først – og OU har møde 

dagen efter HB’s junimøde. 

 

Konklusion: 

Det blev foreslået at optage et punkt om bestøvere i naturen (jf. NFU’s referat fra 28. jan. 

2017) på et kommende HB-møde.  

 

Der var ønske om at håndtering af henvendelser til HB og præsidenten tages op til revision. 
 

 

10. Orientering fra HB og sekretariatet  

Kl. 18.00 – 18.40 

 

Sagsfremstilling:  

HB bliver mundtligt orienteret om aktuelle emner af særlig betydning for DN’s politiske ledelse. 

Der henvises i øvrigt til de interne kommunikationskanaler DN Aktiv, Lobby-info, Presse-info 

og de faglige udvalgs mødereferater. Punktet refereres normalt ikke. 

 

 

11. Eventuelt 

18.40 – 18.45 

 

 

--- 

 

LØRDAG 

 

--- 

 

 

12. Guidet vandretur i Skovsgaards skove samt udflugt til Longelse Bondegårdsskov 

og Hennetved Haver  

Kl. 9.00 – 12.00 

 

Baggrund: 

Danmarks Naturfond ejer alle tre udflugstmål. Skovsgaard Gods tæller seks skove, der til-

sammen udgør 97 hektar land og omfatter spændende flora og fauna. Hennetved Haver er en 

lille løvskov med fortidsminder og bemærkelsesværdige orkidéforekomster. Longelse Bonde-

gårdsskov er et eksempel på urørt skov med spændende urteflora samt rigt insekt og fugleliv.  
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HB's rullende arbejdsplan 2017 

 

HB-møde onsdag 7. juni 
Sekretariatsoplæg om verdensmål og sigtelinjer 

Beslutte DN's skovpolitik 
Beslutte DN’s energipolitik  
Udvikling af ny strategi for DN’s arbejde med børn, skoler og børnefamilier, andenbehandling 

Omverdensanalyse som grundlag for arbejdet med AP2018 

Henvendelser til HB og deres besvarelse (praksis/proces) 

 
HB-møde fredag 18. august 
(som udgangspunkt uden sekretariatsoplæg) 
 

HB-møde fredag 22. september 
Beslutte opdateret budget 2017 på basis af halvårsregnskab 
Drøfte halvårsstatus for gennemførelse af aktiviteterne i AP2017 
Drøfte DN-udviklingsperspektiver for nationalparker 
Orienteres om og drøfte resultater af afdelingsundersøgelse 
Beslutte overordnede prioriteringer og rammer for AP2018 

Drøfte Danmarks Naturfonds strategi 
Beslutte HB’s møde- og arbejdsplan 2018 

Drøfte skitse til efterårets REP-møde 
Valg af HB’s repræsentanter til Danmarks Naturfonds bestyrelse (udskudt fra mødet d. 28. april) 
Genbesøge DN’s Kystpolitik 
 
HB-møde fredag 6. oktober 

Beslutte HB’s indstilling til AP2018 
Beslutte retningslinjer for præsident-valgkamp 
Mødes med Danmarks Naturfonds bestyrelse 
 
HB-møde torsdag 2. november 
Beslutte opdateret budget 2017 på basis af ¾-årsregnskab 
Beslutte stemmeanbefaling til ændringsforslag til AP2018 (afhængig af evt. ændring af proces)  

Beslutte stemmeanbefaling til eventuelle dagsordensforslag 
Drøfte efterårets REP-møde: dagsorden, HB’s rolle og den naturpolitiske beretning  

 

REP-møde lør-søn. 18-19. november 

Naturpolitisk debat med udgangspunkt i præsidentens naturpolitiske beretning 
Beslutte aktivitetsplan og budget for 2018 

 
HB-møde torsdag 14. december 
Evaluere og følge op på efterårets REP-møde 
Beslutte fredningsplan 2018-2019 
Julehygge 

 

Januar-mødet 2018 

Evaluere HB’s møde- og arbejdsform  
Beslutte HB’s arbejdsplan for 2017 (herunder også AP-processen) 

 

Løbende dagsorden 

- Bankforbindelse 


