
 
 
 
Dato: 9. oktober 2017 
Til: Hovedbestyrelsen 
Skrevet af: Mads Peter Aagaard Madsen, 31 19 32 33, mads@dn.dk 
 

 
 

 
 
 

Referat fra møde i 
Hovedbestyrelsen d. 6. oktober 2017 
 
 

• Tid: Fredag d. 6. oktober kl. 9.30 – 15.00  

• Sted: Masnedøgade 20 

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

• Afbud: Jonas Geldmann, Jan Tidemand,   

• 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.)   

• Gæster: Jørgen Pedersen (pkt. 3), Knud Andersen (pkt. 3), Evald Vestergaard (pkt. 5), 
Niels Peter Hansen (pkt. 5), Poul Evald Hansen (pkt. 5), Flemming Torp (pkt. 5) 

 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 22. september 2017  
Kl. 9.30 
 
Referatet blev godkendt 

 
2.  Andet udkast til AP2018 
Kl. 9.30 – 11.15 
 
Sagsfremstilling:  
På baggrund af HB’s beslutninger på sidste møde om overordnede prioriteringer og rammer 
har Sekretariatet udarbejdet en indstilling til HB’s forslag til AP2018. HB skal beslutte det en-
delige forslag til AP2018, som herefter udsendes til Repræsentantskabet. 
 
HB skal: Beslutte HB’s forslag til AP2018 
 
Bilag:  
2-1 Sekretariatets indstilling til HB’s forslag til AP2018 
2-2 Budgetsammenligning 2014-2018 
2-3 Forklaring af budgetsammenligning 
2-4 Overblik over DN’s repræsentationer i råd og udvalg 
 
Konklusion: 
HB gennemgik andet udkast af AP2018 med fokus på den ændrede indledning og ikke mindst 
klimaindsatsen, hvor det blev foreslået at inddrage klimakommunerne og desuden gennemføre 
en klimakampagne. Sekretariatet tilretter AP-teksten og sender en ny beskrivelse af klimaind-
satsen til HB i hurtig høring, inden forslaget sendes til Repræsentantskabet torsdag den 12. 
oktober.  
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Det blev desuden besluttet, at Repræsentantskabet sammen med HB’s forslag til AP2018 får 
budgetsammenligning 2017-18 og en tilrettet forklaring af budgetsammenligning. Endelig tilfø-
jes en grafisk oversigt af sammenhængen mellem Aktivitetsplanens indsatser og de strategiske 
sigtelinjer samt FN’s Verdensmål. 
 
 
3. Besøg af ’Vilde bier i Danmark’ 
Kl. 11.15 – 11.45 
 
Sagsfremstilling:  
Interesseorganisationen ’Vilde bier i Danmark’ leverer et mundtligt oplæg om perspektiverne i 
et samarbejde mellem DN og Vilde bier i Danmark om udarbejdelse, implementering og løben-
de evaluering af en strategi for vilde bier samt andre bestøvende insekter i Danmark. Samar-
bejdet kan og bør indbefatte andre relevante naturorganisationer samt myndighederne. 
 
HB skal: Orienteres om ’Vilde bier i Danmarks’ tanker og idéer 
 
Bilag: Intet bilag 
 
Konklusion: 
HB blev orienteret om ’Vilde bier i Danmarks’ (VBiD) forslag til samarbejde om udarbejdelse, 
implementering samt en løbende evaluering af en strategi for vilde bier samt andre bestøven-
de insekter i Danmark. Samarbejdet kan og bør indbefatte andre relevante naturorganisationer 
samt myndighederne.  
 
VBiD fremhævede, at man ønsker mere sammenhængende plads. Der blev udtrykt ønske om, 
at kommunerne f.eks. undlader at slå grøftekanter. For at skabe mere plads ønsker foreningen 
at landbruget og kommunerne afstår områder. 
 
HB opfordrede til at  tilbyde miljøministeren at samarbejde om en strategi for vilde bier i Dan-
mark . Det vil sandsynligvis øge chancerne for en vellykket implementering. HB foreslog desu-
den at inddrage haver, parker o. lign. arealer, som jo ikke drives erhvervsmæssigt med krav 
et økonomisk udbytte. 
 
Dialogen med VBiD kan genoptages, når NFU har afsluttet sit igangværende arbejde med en 
’DN mener om vilde bestøvere’.  
 
 
4. Danmarks Naturfonds strategi  
Kl. 11.45 – 12.00 
 
Sagsfremstilling: Danmarks Naturfonds strategi har været i høring hos HB. Fristen udløb tidli-
gere på dagen. Der afsættes et kvarter inden frokosten til at drøfte evt. kommentarer til stra-
tegien.  
 
HB skal: Drøfte fondens strategi  
 
Bilag:  
4-1 Høringsbrev  
4-2 Strategi til høring 
 
Konklusion: 
HB fremsatte et antal rettelser og kommentarer til strategien, herunder:  

• Filsø er ikke inddæmmet men naturgenoprettet 
• Bedre skiltning på naturperler og anvisning af turforsalg.  
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--- 
 

FROKOST MED DANMARKS NATURFONDS BESTYRELSE KL. 12.00 – 12.30 
 

--- 
 
 

5. Møde med Danmarks Naturfonds bestyrelse  
Kl. 12.30 – 14.00 
 
Sagsfremstilling: DN indgik i september 2013 en samarbejdsaftale med Danmarks Naturfond. 
Det blev besluttet, at de to parter skulle mødes én gang årligt for at gøre status for samarbej-
det. Sekretariatet har udarbejdet et overblik over indsatser for at virkeliggøre samarbejdsafta-
len.  
 
HB skal: Beslutte opfølgning på status for samarbejdet 
 
Bilag: Intet bilag 
 
 
Konklusion: 
HB blev orienteret om status for samarbejdsaftale med Danmarks Naturfond (Fonden). Aftalen 
revideres løbende. Næste lejlighed til at revidere aftalen bliver i forbindelse med udpegning af 
Michael Vendelbos afløser. På mødet fremkom følgende kommentarer: 
 

• Fonden genbekræftede sit tilsagn om at lave en udregning af, hvad det koster Fonden 
at omlægge til 100 % urørt skov men udbad sig mere tid da beregningerne forudsætter 
taksering af bevoksningerne, som miljøministeriet forventes af foretage i forbindelse 
med fondens ansøgning om urørt skov. 

• HB udtrykte ønske om, at Fonden prioriterer skiltning af Fondens arealer. Fonden vil 
fremskynde processen. 

• Det blev foreslået at etablere en følgegruppe til brug for Fondens udvikling af tanker om 
fremtidig museumsvirkomhed på Skovsgaard. Søren tilbød at formidle kontakt til nøg-
lepersoner i sit netværk. 

• Der blev spurgt til mulighederne for udnyttelse af hovedbygningen. Testamentet lægger 
begrænsninger på udnyttelsen og bliver ikke ændret. Skovsgaardfonden bakker op om 
en række af Fondens igangværende initiativer.  

• HB foreslog, at fonden opretter en Facebook-side med formål at udbrede fondens bud-
skaber og nyheder. Fonden tog forslaget til sig. 

 
Fondens endelige strategi ventes klar d. 27. oktober, hvorefter den udsendes. 
 
 
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 – 14.45 
 
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 
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kommunikationsinfo og de faglige udvalgs mødereferater. Punktet refereres normalt ikke. 
 
 
8. Eventuelt 
Kl. 14.45 – 15.00 
 
 
HB's rullende arbejdsplan 2017 
 
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 
Beslutte ’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 
Vælge HB’s repræsentanter til Danmarks Naturfonds bestyrelse 
Beslutte DN’s holdning til reintroduktion af oddere  
Julehygge 
 
HB-møde fredag 2. februar 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)  
- Faglige udvalg, netværk, studenterafdelinger. Hvad er meningen med dem? 
- Evaluering af ordningen med 5.000 kr. pr. år. pr. HB-medlem i en prøveperiode. 
- Naturråd: bør DN være repræsenteret?  

 


	Løbende dagsorden

