
 
 
 
Dato: 6. oktober 2017 
Til: Hovedbestyrelsen 
Skrevet af: Mads Peter Aagaard Madsen, 31 19 32 33, mads@dn.dk 
 

 
 

 
 
 
 

Referat for møde i 
Hovedbestyrelsen d. 22. september 2017 
 
 

• Tid: Fredag d. 22. september kl. 9.30 – 16.00  

• Sted: Masnedøgade 20 

• Deltagere: Ella Maria Bisschop-Larsen (mødeleder), Rune Engelbreth Larsen, Rune Kjær-
gaard Lange, Thorkild Kjeldsen, Hans Jürgen Stehr, Jan Tidemand, Jonas Geldmann, Birgit-
te Marcussen,  

• Afbud: Peter Esbjerg, Lone Søderkvist Kristensen, Merete Vigen Hansen 

• Fra Sekretariatet: Søren Bojer Nielsen, Michael Leth Jess, Katja Dahlberg, Morten Peder-
sen, Kathrine Hegelund (pkt. 2), Rikke Lundsgaard (medarbejderrepræsentant) og Mads 
Peter Aagaard Madsen (ref.)   

 
 
Mødet blev indledt med en kort præsentation af Katja Dahlberg, ny afdelingschef for Kommu-
nikation, Kampagner & Formidling, og Morten Pedersen, ny afdelingschef for Natur & Miljø  
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 18. august 2017  
Kl. 9.30 
 
Referat blev godkendt med følgende mindretalsudtalelse fra Rune Kjærgaard Lange og Rune 
Engelbreth Larsen. 

 
”Det er ikke i overensstemmelse med HB-mødets forløb, når det i referatet til mødet den 18. 
august fremgår, at præsidenten »gjorde opmærksom på«, at der ikke har været »lagt op til« 
omprioriteringer, eftersom HB på intet tidspunkt har haft en drøftelse om de kommende AP-
prioriteringer i det hele taget. 
 
Det fremgår af referatet fra HB-mødet i juni, at en sådan drøftelse netop skulle finde sted på 
august-mødet: »På HB’s møde i august vil sekretariatet præsentere rammerne for AP2018, så 
HB kan beslutte de overordnede prioriteringer.« 
 
Følgende burde i stedet fremgå af et retvisende referat: »På juni-mødet besluttede HB at fore-
tage en drøftelse og prioritering af AP’en på august-mødet, men på august-mødet valgte præ-
sidenten at tilsidesætte en sådan drøftelse med den bemærkning, at en sådan allerede havde 
fundet sted.«  
 
Referatet fra juni-mødet viser, at præsidenten huskede forkert – en sådan drøftelse og priori-
tering fandt ikke sted på juni-mødet og eftersom den blev afvist på august-mødet, har den 
aldrig har fundet sted. Og dette burde fremgå af referatet”. 
 



 2 

 
 

Valg af repræsentanter for DN til bestyrelsen for Nationalpark Mols 
 
Sagsfremstilling: DN er berettiget til to repræsentanter i bestyrelsen for Nationalpark Mols. 
Ifølge vedtægternes §10, stk. 2, pkt. 5 skal HB ”udpege DN’s repræsentanter til eksterne råd, 
nævn og udvalg i sammenhænge, som efter hovedbestyrelsens skøn er nationale i deres ka-
rakter”.  
 
HB skal: udpege to DN’s repræsentanter til bestyrelsen for Naturpark Mols – en kvinde og en 
mand.  
 
Konklusion: 
SR Østjylland har indstillet: 
 

- Stig Bredstrup (DN Syddjurs) 
- Margit Røgind (DN Syddjurs) 

 
HB udpegede de af SR Østjylland indstillede kandidater.  
 
 
2. Første udkast til AP2018  

Kl. 9.30 – 12.00 
 
Sagsfremstilling: Sekretariatet har på baggrund af HB’s tidligere drøftelser udarbejdet et første 
udkast til HB’s behandling af AP2018. Næste behandling finder sted allerede 6. oktober, hvor-
efter Hovedbestyrelsens forslag til AP2018 skal sendes til Repræsentantskabet. 
 
HB skal: Kommentere første udkast til AP2018  
 
Bilag:  
2-1 Sekretariatets udkast til AP2018 
2-2 Budgetsammenligning 2017-2018 
 
Konlusion: 
HB drøftede første udkast til AP2018 og besluttede følgende ændringer: 
 

• En ny indledning  
• Kritisk gennemgang af aktivitetsbeskrivelserne  
• Forklaring på væsentlige ændringer af aktiviteterne. Hvilke områder der er flere/færre 

aktiviteter fra år til år, angivet i årsværk og budgetændring. 
 
Derefter drøftede HB budgettet for 2018 og besluttede at indføje et antal budgetforklaringer og 
tekstrettelser. HB ønskede til næste møde en oversigt over forskydninger i ressourcer de sidste 
5 år.  
 
Anden og sidste behandling af AP og budget for 2018 med de ovenfor anførte ændringer finder 
sted på HB’s næste møde d. 6. oktober. 
 
 
 
 

--- 
 

FROKOST KL. 12.00 – 12.30 
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--- 
 

 
3. Revidering af DN’s Naturpolitik 
Kl. 12.30 – 13.00 
 
Sagsfremstilling: Med ophæng i AP2017 skal HB i 2017 - på baggrund af ’Tal om Naturen’ 
(2016 projekt) - beslutte, om DN’s naturpolitik skal revideres. Sekretariatet har udarbejdet et 
udkast til en proces for en evt. kommende revidering af DN’s Naturpolitik. 
 
HB skal: beslutte, om der skal gennemføres en proces for udarbejdelse af en revideret Natur-
politik.  
 
Bilag: 
3-1  Forslag til proces for naturpolitik 
 
Konklusion: 
HB blev orienteret om sekretariatets forslag til en evt. proces. Forslaget indebærer et todelt 
forløb: en periode på 3-4 mdr. hvor det afdækkes, hvad en naturpolitik for DN skal indeholde. 
Dernæst en behandling af spørgsmålet, om hvorvidt der er behov for en revideret naturpolitik. 
 
HB vedtog, at det i processen skal afklares, om havet bør inkluderes i naturpolitikken eller  
have sin selvstændige politik.  
 
HB godkendte sekretariatets indstilling til at gennemføre en todelt proces til afklaring af, om 
DN’s Naturpolitik skal revideres. 
 
 
4. Henvendelser til HB  
Kl. 13.00 – 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 efterfølgende 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.  
 
HB skal: Beslutte retningslinjer for besvarelse af henvendelser til HB 
 
Bilag: 
4-1 Håndtering af henvendelser til HB (fra 2011) 
 
Konklusion: 
HB fik præsenteret et forslag om at ændre den nuværende praksis for håndtering af henven-
delser.   
 
HB vedtog, at  
 

• Henvendelser om faglige eller lokale problemstillinger eller gentagelser af synspunkter, 
som tidligere er forelagt HB, besvares af Sekretariatet uden efterfølgende orientering 
eller inddragelse af HB. 

• Henvendelser om enkle eller gammelkendte politiske problemstillinger besvares af  
Sekretariatet med Direktøren som afsender på HB’s vegne. Inden svaret sendes, gives 
HB en høringsperiode på tre dage i Podio. Efter høringsfristen indarbejder Sekretariatet 
evt. kommentarer fra HB i det endelige svar. 
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• Henvendelser om meget komplicerede eller væsentligt nye politiske problemstillinger 
besvares af HB efter indstilling fra Sekretariatet gennem en elektronisk høring eller på 
et HB-møde. Sekretariatet sender svaret med Direktøren som afsender på HB’s vegne. 

 
 
5. Møde- og arbejdsplan 2018 
Kl. 14.00 – 14.45 
 
Sagsfremstilling: 
Hvert år beslutter HB antallet, placeringerne og varigheden af næste års HB-møder i sammen-
hæng med foreningsprocesser og begivenheder, hvor HB efter vedtægterne har en særlig rolle. 
 
HB skal: Beslutte HB’s møde- og arbejdsplan for 2018 
 
Bilag:  
5-1 HB’s møde- og arbejdsplan 2018  
5-2 Foreningskalender 2018 
 
Konklusion: 
HB besluttede at flytte mødet i december 2018 fra torsdag til fredag. 
 
 
6. Kommende HB-møder  
Kl. 14.45 – 14.50 
 
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. 14.50 – 15.50 
 
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- og 
kommunikationsinfo og de faglige udvalgs mødereferater. Punktet refereres normalt ikke. 
 
 
8. Eventuelt 
Kl. 15.55 – 16.00 
 
HB blev orienteret om  

• En sag i Gentofte kommune om tilbageføring af ubrugt baneareal til grønt rekreativt 
område. Hans Jürgen kontakter sekretariatet mhbp. mulighederne for videre foranstalt-
ning. 

• En sag i Hedensted kommune om havbrugstilladelser. Jan kontakter sekretariatet 
mhbp. mulighederne for videre foranstaltning. 

• En sag i Københavns kommune om byggeri på strandengsområde, som kan være til in-
spiration for andre afdelinger. Sekretariatet undersøger mulighederne for videre foran-
staltning. 

 
 
HB's rullende arbejdsplan 2017 
 
HB-møde fredag 6. oktober 
Beslutte HB’s forslag til AP2018 
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Besøg af ’Vilde bier i Danmark’ 
Drøfte Danmarks Naturfonds strategi 
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 
’DN mener’ om vilde bestøvere  

 
REP-møde lør-søn. 18-19. november 
Naturpolitisk debat med udgangspunkt i præsidentens naturpolitiske beretning 
Beslutte aktivitetsplan og budget for 2018 
 

HB-møde fredag 15. december 
Evaluere og følge op på efterårets REP-møde 
Beslutte fredningsplan 2018-2019 
Valg af HB’s repræsentanter til Danmarks Naturfonds bestyrelse 
Beslutte DN’s holdning til reintroduktion af oddere  
 
Julehygge 
 
Januar-mødet 2018 
Evaluere HB’s møde- og arbejdsform  
Beslutte HB’s arbejdsplan for 2017 (herunder også AP-processen) 
 

Løbende dagsorden 
- Genbesøge DN’s Kystpolitik inkl. kyst- og klimasikring 
- Bankforbindelse (Merkur)  

 
 


	Løbende dagsorden

