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HB’s møde- og arbejdsplan 2018 
 
 
 

Sagens kerne 

HB skal beslutte sine ordinære møder i 2018, så de ligger på de rigtige tidspunkter i forhold til 
diverse foreningsprocesser, hvori HB er en central aktør, og samtidig giver HB gode mulighe-
der for at udøve sin rolle som DN’s politisk ledelse mellem REP-møderne. 
 

Forslag til mødeplan 

Med det udgangspunkt foreslår Sekretariatet 8 HB-møder i 2018, hvoraf det ene er et seminar 
over to dage. Forslag til mødeplan med det indhold, der kendes på nuværende tidspunkt, 
fremgår af næste side. På Hovedbestyrelsens første møde i 2018, gennemgår HB mødeplanen 
igen og ajourfører med de beslutningspunkter, der udspringer af AP2018. 
 
Overblik over tidsmæssig placering af møderne i forhold til relevante foreningsprocesser frem-
går af bilag 5-2. Nogle af møderne ligger fast (eller nogenlunde fast) i forhold til, at HB allere-
de har besluttet datoerne for de to repræsentantskabsmøder.  
 
Overvejelser om flytning af mødedatoerne: 
 
• Mødet i uge 5 kan flyttes til ugen før, men ligger da lige op til Samrådsinspirationsdagen. 

Eller flyttes til ugen efter, men ligger så lige op til vinterferien. 
• Mødet uge 11 kan flyttes til uge 10 eller 9, men ikke til senere, da HB skal kunne tage stil-

ling til eventuelle dagsordensforslag. 
• Mødet i uge 18 kan flyttes til uge 16 eller 17 (i så fald torsdag pga. store bededag), og 

kunne i stedet være et seminar i stedet, så det evt. ”nye” HB kan blive rystet sammen. 
• Mødet i uge 22 kan flyttes frem til 23 eller 25. 
• Mødet i uge 35 kan flyttes til 36, hvilket giver sekretariatet lidt længere tid til at lave ud-

kast til AP2019. Det anbefales ikke at flytte det til tidligere i august. 
• Mødet i uge 39 kan flyttes til uge 40, hvilket giver mulighed for eventuelt at drøfte indkom-

ne dagsordensforslag. 
• Mødet i uge 44 ligger fast, idet HB skal tage stilling til AP-ændringsforslag. 
• Mødet i uge 50 ligger på en torsdag af hensyn til HB-medlemmernes mulighed for at delta-

ge i andre julearrangementer, men kan også ligge fredag – eller i ugen før. 
 
 
 
Farvekoder i kalenderen: 

Blå: HB-møderne (lyseblå: udsendelse af HB-dagsorden) 

Orange: REP-møderne 

Gul: Vedtægtsbestemt ift. REP-mødet 

Grøn: AP-bestemte  
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Forslag til HB’s møde- og arbejdsplan 2018 
Med udgangspunkt i de foreslåede datoer og med de emner, som følger af HB’s rolle i diverse foreningsprocesser 
 
 
HB-møde fredag 2. februar 
HB’s arbejdsplan for 2018 
 
HB-møde fredag 16. marts 
Godkende Årsregnskab 2017 med henblik på indstilling til forårets REP-møde 
Beslutte indstilling til REP om valg af revisor 
Møde med revisor 
Beslutte status for AP2017 med henblik på forelæggelse for REP  
Beslutte HB’s rolle på forårets REP-møde 
 

REP-møde lør-søndag 7-8. april 
Naturpolitisk debat med udgangspunkt i præsidentens naturpolitiske beretning 
Godkende Årsregnskab 2017 og drøfte status for AP2017 
Vælge revisor 
Vælge præsident 
Vælge folkevalgte HB-medlemmer – Jonas og Rune er på valg 
Vælge formand for NFU, PFU 
Vælge 5 personligt valgte (Anna Bodil Hald, Flemming Thorning-Lund, Peder Agger, Peder Størup, 
Sascha Veggerby Nicolajsen er på valg) 
 

HB-møde fredag 4. maj 
Eventuel opfølgning på forårets REP-møde 
 
HB-seminar fredag 1-2. juni 
Omverdensanalyse som grundlag for arbejdet med AP2019 
Evaluere HB’s møde- og arbejdsform  
 
HB-møde fredag 31. august 
Beslutte opdateret budget 2018 på basis af halvårsregnskab 
Drøfte halvårsstatus for gennemførelse af aktiviteterne i AP2018 
Beslutte overordnede prioriteringer og rammer for AP2019 (første udkast til AP2019) 
 
HB-møde fredag 28. september 
Beslutte HB’s indstilling til AP2019 
Beslutte HB’s møde- og arbejdsplan 2019 
Møde med bestyrelsen i Danmarks Naturfond 
 
HB-møde torsdag 1. november 
Beslutte opdateret budget 2018 på basis af ¾-årsregnskab 
Beslutte stemmeanbefaling til ændringsforslag til AP2019  
Drøfte dagsordenen for efterårets REP-møde og HB’s rolle på mødet 
 

REP-møde fre-lørdag 17-18. november 
Naturpolitisk debat med udgangspunkt i præsidentens naturpolitiske beretning 
Beslutte Aktivitetsplan og Budget 2019 

 
HB-møde torsdag 13. december 
Eventuel opfølgning på efterårets REP-møde 
Julehygge 
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