
 
 
 
Dato: 2. oktober 2017 
Til: Hovedbestyrelsen 
Skrevet af: Mads Peter Aagaard Madsen, 31 19 32 33, mads@dn.dk 
 

 
 

 
 
 
 

Referat for møde i 
Hovedbestyrelsen d. 18. august 2017 
 
 

• Tid: Fredag d. 18. august kl. 9.30 – 15.00  

• Sted: Masnedøgade 20 

• Deltagere: Ella Maria Bisschop-Larsen (mødeleder), Rune Engelbreth Larsen, Rune Kjær-
gaard Lange, Peter Esbjerg, Thorkild Kjeldsen, Hans Jürgen Stehr, Merete Vigen Hansen 

• Afbud: Lone Søderkvist Kristensen, Jan Tidemand, Jonas Geldmann, Birgitte Marcussen 

• Fra Sekretariatet: Søren Bojer Nielsen, Michael Leth Jess, Lene Smith (pkt. 2), Kathrine 
Hegelund (pkt. 4), Simon Leed Krøs (pkt. 4), Rikke Lundsgaard (medarbejderrepræsen-
tant) og Mads Peter Aagaard Madsen (ref.)   

 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 7. juni 2017  
Kl. 9.30 

 
Referatet blev godkendt.  

 
2. Generel redegørelse for dynamikken i frafald og tilgang af medlemmer  
Kl. 9.30 – 10.30 
 
Sagsfremstilling: På junimødet gav HB udtryk for ønsket om at få præsenteret en generel ana-
lyse af dynamikken i frafald og tilgang af medlemmer.  
 
HB skal: Orientere sig om dynamikken i frafald og tilgang af medlemmer. 
 
Bilag: Ingen bilag 
 
Konklusion: 
HB blev orienteret om, at DN har en god medlemsfastholdelse sammenlignet med andre grøn-
ne organisationer. HB efterlyste tal for frafaldet blandt medlemmerne, der tegnes på gaden. 
 
 
3. Halvårsstatus for gennemførelse af aktiviteterne i AP2017 
Kl. 10.30 – 11.30 
 
Sagsfremstilling: HB gør status for DN’s aktiviteter pr. midten af 2017, så forventningerne til 
hele 2017 kan opdateres, og så vi har et godt grundlag for arbejdet med Aktivitetsplan for 
2018. HB skal herudover orienteres om halvårsregnskabet og forventningerne til årets resultat 
(estimat). 
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HB skal: Orientere sig om status for gennemførelse af aktiviteterne i AP2017 og eventuelt 
komme med input, som kan indgå i fremadrettede initiativer for resten af 2017. 
 
Konklusion: 
HB blev orienteret om, at budgettet for 2017 forventes at holde. Situationen for tegning af nye 
medlemmer resten af året blev drøftet, idet medlemstegningen har været koncentreret på 
årets første 7 måneder i stedet for at være fordelt jævnt hen over året. Det vil sandsynligvis 
betyde en nedgang i medlemstallet frem mod årsskiftet. Det blev aftalt, at Sekretariatet følger 
medlemsudviklingen nøje og gør opmærksom på det, hvis medlemstallet nærmer sig med-
lemstallet ved januar 2017. Der blev desuden givet enkelte kommentarer til halvårsstatus for 
aktiviteter, som tages til efterretning.  
 
 
Bilag:  
3-1 Halvårsstatus for gennemførelse af aktiviteterne i AP2017 
3-2 Halvårsregnskab 2017 
3-3 Regnskabsforklaring  
 

 
--- 

 
FROKOST KL. 11.30 – 12.00 

 
--- 
 
 

4.  Overordnede prioriteringer i AP2018 samt input fra organisationen 
Kl. 12.00 – 13.30 
 
Sagsfremstilling: HB havde i juni den første AP-drøftelse, hvor der blev givet input til priorite-
ringen af sekretariatets indsatser og arbejdsformer med udgangspunkt i en omverdensanaly-
sen, herunder bl.a. opfordring til øget fokus på Planloven, forberedelse af næste Folketings-
valg, projekt vild natur og biodiversitet i kommunerne, kystsikring, dokumentation af konse-
kvenserne af siddende regerings politik og råderum til at imødekomme flere uhensigtsmæssige 
politiske initiativer. På dette møde skal HB beslutte de overordnede prioriteringer og rammer 
for AP2018, så Sekretariatet kan udarbejde første udkast til AP2018 til behandling på HB’s 
møde den 22. september. 
 
HB skal: Beslutte overordnede prioriteringer og rammer for AP2018. 
 
Bilag: 
4-1 Sekretariatets oplæg om prioriteringer og indsatser i AP2018 
4-2 Forslag til kampagneindsatser i 2018 (eftersendes) 
4-3 Organisationens input til AP2018 
4-4  Evaluering af nøgleprojektet Fredningstjek 2014-2017 
4-5 Evaluering af nøgleprojektet Grønt Folkemøde 2015-2017 
 
 
Konklusion: 
HB blev præsenteret for overvejelserne bag bilaget om prioriteringer samt forslag til kampag-
ner i 2018 - og blev stillet en række spørgsmål om både nøgleprojekter, kampagner, input fra 
organisationen:  
 
• Under sigtelinjen ”Beskyt naturen” foreslog Merete et nøgleprojekt for ”Naturkommuner”, 

som sætter fokus på, at kommunerne skal udarbejde en decideret naturpolitik og øremær-
ke midler til naturen. Naturkapitalindekset kan indgå i ”projektet” og bør desuden indehol-
de en måling af, hvordan kommunerne er placeret ift. deres potentiale. Der kan også indle-
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des et samarbejde med KL. 
 

• Der var opbakning til at udvikle foreningens klimaarbejde og et nyt nøgleprojekt om klima. 
 
• Der var opbakning til de foreslåede kampagner med budget på 3,6 mio. Rune EL ønskede 

en større indsats for den vilde natur, fx en kampagne om vildheste. Kampagner og budget 
besluttes endeligt på oktobermødet. 

 
• Der blev bakket op om sekretariatets kommentarer til input fra organisationen. 
 
• Der var opbakning til at styrke den digitale markedsføring, men bekymring for at tage op-

prioriteringen fra medlemshvervningen. HB ønsker en nærmere redegørelse for den øko-
nomiske konsekvens heraf. 

 
• Der blev udtrykt bekymring for, om vi var tilstrækkeligt rustet til at håndtere organisatori-

ske udfordringer i afdelingerne, og opbakning til, at der bliver sat særligt fokus på organi-
sationsudvikling. 
 

• Der var et par tilføjelser til vigtige aktiviteter, særligt kystsikring og vandløbsregulativer. 
 

 
Rune E L påpegede, at HB ikke havde foretaget prioriteringer mellem sigtelinjerne i AP’en.  
 
Præsidenten gjorde opmærksom på, at Sekretariatet på baggrund af tidligere HB drøftelser og 
input fra organisationen ikke har lagt op til radikal overordnet omprioritering. På dagens møde 
var der overvejende opbakning til fremlagte forslag i bilagene, og der blev på mødet ikke ud-
trykt ønsker om radikal omprioritering. 
 
Rune E L fastholdt, at HB ikke har foretaget en prioritering mellem sigtelinjerne. 
 
Næste skridt er, at Sekretariatet udarbejder første udkast til AP2018 til behandling i HB den 
22. september. 
 
På HB-mødet d. 22. september blev der føjet følgende til ovennævnte konklusion: 
 
»På juni-mødet besluttede HB at foretage en drøftelse og prioritering af AP’en på august-
mødet, men på august-mødet valgte præsidenten at tilsidesætte en sådan drøftelse med den 
bemærkning, at en sådan allerede havde fundet sted.«  
 
 
 
5. Retningslinjer for besvarelse af henvendelser til HB  
Kl. 13.30 – 14.00  
 
Sagsfremstilling: I 2011 besluttede HB en procedure for håndtering af henvendelser til HB og 
præsidenten, hvor et af principperne er, at Sekretariatet besvarer henvendelser og efterføl-
gende informerer HB om korrespondancen. Hvis et eller flere HB-medlemmer ønsker det, kan 
sagen efterfølgende tages op til drøftelse i HB. Birgitte har ønsket at revurdere, om det er en 
fornuftig procedure. Som bilag til drøftelsen er vedlagt retningslinjerne samt den oprindelige 
argumentation for vedtagelsen af dem. 
 
HB skal: Beslutte retningslinjer for besvarelse af henvendelser til HB 
 
Bilag: 
5-1 Håndtering af henvendelser til HB (fra 2011) 
 
Konklusion 
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Punktet udgik pga. sygdom og udskydes til septembermødet 
 
 

--- 
PAUSE Kl. 14.30 – 14.40 

--- 
 
 
 
6. Kommende HB-møder  
Kl. 14.00 – 14.05 
 
Sagsfremstilling:  
HB kaster et blik på HB’s rullende arbejdsplan herunder og afstemmer forventningerne til 
dagsordenerne for de kommende HB-møder.  
 
 
7. Orientering fra HB og sekretariatet  
Kl. 14.05 – 14.55 
 
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. 
 
HB fik uddelt ”DN mener om mountainbike i naturen”, og denne bliver herefter sendt i elektro-
nisk høring i HB i Podio. 
 
Peter Esbjerg orienterede om, at Sekretariatet har udarbejdet udkast til ”DN mener om Vilde 
bestøvere i naturen”, og at han vil sende den i eksperthøring, før HB behandler den. 
 
8. Eventuelt 
Kl. 14.55 – 15.00 
 
 
HB's rullende arbejdsplan 2017 
 
HB-møde fredag 22. september 
Drøfte skitse til efterårets REP-møde  
Drøfte første udkast til HB’s forslag til AP2018  
Beslutte HB’s møde- og arbejdsplan 2018  
Beslutte om DN’s naturpolitik skal revideres  
Retningslinjer for besvarelse af henvendelser til HB  
 
HB-møde fredag 6. oktober 
Beslutte HB’s forslag til AP2018 
Genbesøge DN’s Kystpolitik  
Beslutte DN’s holdning til reintroduktion af oddere  
DN mener om vilde bestøvere (samt besøg af Vilde bier i Danmark)  
Mødes med Danmarks Naturfonds bestyrelse  
 
HB-møde torsdag 2. november 
Beslutte retningslinjer for præsident-valgkamp  
Beslutte opdateret budget 2017 på basis af ¾-årsregnskab 
Beslutte stemmeanbefaling til ændringsforslag til AP2018  
Beslutte stemmeanbefaling til eventuelle dagsordensforslag 
Drøfte efterårets REP-møde: dagsorden, HB’s rolle og den naturpolitiske beretning  



 5 

Drøfte Danmarks Naturfonds strategi  
 
REP-møde lør-søn. 18-19. november 
Naturpolitisk debat med udgangspunkt i præsidentens naturpolitiske beretning 
Beslutte aktivitetsplan og budget for 2018 
Valg af HB’s repræsentanter til Danmarks Naturfonds bestyrelse  

 
HB-møde fredag 15. 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 
 


	Løbende dagsorden

