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REP-møde 18.-19. november 2017 
 
Her er et foreløbigt program for efterårets repræsentantskabsmøde i  
Aarhus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

 
OM INDKVARTERING 
 
Som udgangspunkt er der overnatning i dobbeltværelser på 
Hotel Scandic Aarhus City. Det gør, at alle kan overnatte på 
mødestedet og ikke skal i busser rundt i Aarhus og omegn.  
 
Deltagerne opfordres til på forhånd at lave aftaler med  
eventuelle værelseskammerater og oplyse om aftalen ved til-
melding. Der tages i videst muligt omfang hensyn til særlige 
behov, hvis sygdom el. lign. gør et enkeltværelse nødvendigt. 
 
Skulle der ikke være tilfredshed med den valgte løsning, har 
alle deltagere mulighed for selv at finde alternativ overnatning 
ude i byen. Alternativ overnatning refunderes op til det beløb, 
en seng på et dobbeltværelse på hotellet koster. Transport til 
og fra et alternativt overnatningssted står man som deltager 
selv for.  
 
Ved man allerede nu, at man foretrækker alternativ overnat-
ning, sætter man kryds ved ’alternativ..’ i tilmeldingsmodulet. 
Vælger man alternativ overnatning efter, værelserne er fordelt, 
bedes man orientere Sonja Marita Poulsen, smp@dn.dk, 31 19 
32 66, så hurtigt som muligt. 

 
OM MØDESTEDET 
 
Mødet finder sted på Hotel 
Scandic Aarhus City, ca. 500 
meter fra Aarhus Hovedbane-
gård. Hotellet kan rumme alle 
deltagere til overnatning. 

 
OM MØDET 
 
Omfanget af de vedtægtsbestemte punkter og evt. andre poli-
tiske punkter på dagsordenen kendes først i slutningen af ok-
tober. Derfor er dette program kun foreløbigt. Sekretariatet 
sender det endelige program ud d. 3. november. 
 
Frist for input til debatemner til ’REP har ordet’ er lørdag d. 18. 
november kl. 15.15, dvs. på selve mødet. Forslagene bedes 
indtastet på Podio – enten på en af de opstillede laptops i  
mødesalen eller før mødet. Læs mere på dn.dk/rep2017, om 
hvordan du afgiver dit forslag i ugerne op til mødet.  
 
 

 
OM TILMELDING 
 
Du kan tilmelde dig på 
dn.dk/rep2017. Du skal bruge 
dit medlemsnummer, som står 
på din PBS-betalingsoversigt 
eller på girokortet. Hvis teknik-
ken driller, så kontakt Sonja M. 
Poulsen, smp@dn.dk, 
31 19 32 66. 
 
Hver afdeling har 2 repræsen-
tanter plus en ekstra repræsen-
tant for hver 3.000 medlemmer. 
Hvis din afdeling ikke allerede 
har besluttet sin repræsentation, 
så tag det eventuelt op på næste 
møde i bestyrelsen. 
 
Tilmeldingsfrist: 
Fredag d. 27. oktober. 

 
OM FORPLEJNING 
 
Vores måltider vil som sædvanlig 
have særlig vægt på økologi og 
bæredygtighed. Det betyder små 
mængder kød til morgenmad, 
frokost og mellemmåltider samt 
et bredt udvalg af salater, grønt 
tilbehør o. lign.  
 
Festmiddagen lørdag aften bliver 
med kød. Man kan tilvælge en 
vegetaroption i tilmeldingsmodu-
let, hvis man foretrækker det.   

mailto:smp@dn.dk


 

 

Om programmet 
Da de vedtægtsbundne programpunkter ikke kan 
fastlægges endeligt før efter d. 28. oktober, inde-
holder det foreløbige program endnu ikke en fuld-
stændig beskrivelse af inspirationsoplæg og work-
shopelementer. Tidsangivelser ligger først helt fast 
i programmet, der udsendes d. 3. november.  
 
Dialogboder 
’Dialogboder’ er steder (stå-borde) tæt ved møde-
lokalet, hvor man kan tale med en eller flere med-
arbejdere/frivillige om et særligt emne. Boderne 
er kun åbne i løbet af lørdagens pauser. Søndag 
er de lukkede. De enkelte dialogboder præsente-
res i et bilag til dagsordenen og fra talerstolen 
inden lørdagens første pause. 
 
Det ligger endnu ikke fast, hvilke boder der vil 
være på mødet, men følgende er på tegnebrættet: 
 

• DN’s skoletjeneste 
• Grundvand, kunstgræs og pandekager 
• Dansk Økologisk Jordbrugsfond 
• Grønt Guld projekt: Naturluppen fra DN 

Mariager Fjord 
• Hjemmebrygget øl fra Skovsgaard 
• Arternes Aarhus 
• DN’s adgangspolitik 
• Aarhus Kommune 
• Naturguideuddannelsen 
• Erstatningsnatur 
• Bidræber/Øktober-kampagnerne 
• Vindere af konkurrence (Det Kongelige 

Danske Kunstakademis Skoler 
for Arkitektur, Design og Konservering) 
 

Man får en dialogbod ved at kontakte Mads Peter 
Aagaard Madsen, mads@dn.dk, 31 19 32 33. 
 
Ture 
Om søndagen arrangerer DN Aarhus ture i Aarhus 
og omegn. Hvis du vil med på tur, skal du tilmelde 
dig i tilmeldingsmodulet på hjemmesiden, når du 
tilmelder dig REP-mødet. Hver tur har et begræn-
set deltagerantal, så tilmelding foregår efter 
’først-til-mølle’-princippet.  
 
Turene afgår præcist, så sørg for at være i bussen 
til tiden. Alle busser stopper ved Banegårdsplad-
sen på vej tilbage til hotellet. Medbring derfor din 
bagage på turen, hvis du skal med toget. 
 
Tur 1: Fra bjerg til dal – Herregårdsland- 
skabet syd for Aarhus 
Vi bestiger landskabsfredningen Holme Bjerge og 
kommunens højeste punkt, Jelshøj. Herfra van-
drer vi til Hørret Skov, der danner rammen om en 
vision for urørt natur. Endelig besigtiger vi et 
igangværende og storstilet vandløbs- og natur-
genopretningsprojekt i Giber Ådal ved Vilhelms-
borg Slot. Afslutningsvis gør bussen et kort stop 
ved det nye Moesgaard Museum med mulighed for 
en frisk gåtur på taget. Praktisk: Vandreturen 
foregår på stier, men kræver ordentligt fodtøj. 
Distance ca. 7 km. Varighed: ca. 3 timer. 
 

Tur 2: Vandbøfler, vildheste og Galloway  
Vi går en tur gennem et bynært naturområde, 
Kasted-Geding mose, hvor Aarhus Kommune i år 
har udsat vandbøfler, vildheste og Galloway-kvæg 
som led i et såkaldt ’rewilding’-projekt med hel-
årsgræsning. På turen møder vi forhåbentlig dyre-
ne og ser de første spæde resultater af projektet. 
Med udgangspunkt i mosen fortælles undervejs 
om biodiversitetskortlægning, vandindvinding, 
indsatsplan for grundvand, kogræsserforening 
mm. Praktisk: Vandreturen gennem mosen fore-
går på stier men kræver vandtæt fodtøj (gummi-
støvler). Der kan være mange rastende fugle i 
mosen, så husk kikkert. Varighed: ca. 3 timer. 
 
Tur 3: Naturen i byen – set fra en cykel! 
På kommunens bycykler besøger vi en række inte-
ressante lokaliteter i byen og beretter om lokale 
udfordringer og muligheder for bynatur og biodi-
versitet. Se og hør bl.a. om den igangværende 
fredningssag for Botanisk Have, om biodiversitets-
transplantation på Godsbanen og om landets må-
ske mest bynære kogræsserforening ved Åbrin-
ken. Praktisk: Medbring egen cykelhjelm, samt 
varm og vindtæt påklædning. Distance og terræn 
er overkommeligt for de fleste, men fortrolighed 
med bykørsel forudsættes. Maks. 30 deltagere. 
Ved regn og slud gennemføres turen i bus. Varig-
hed: ca. 2 timer. 
 
Tur 4: Besøg i Forstbotanisk Have 
Forstbotanisk Have rummer en blanding af de 
almindelige danske træer og nogle for os eksoti-
ske. Vi ser på de almindelige arters kendetegn i 
vintertilstand men taler også om deres historie i 
Danmark. Mange af eksotiske træer har i tidligere 
perioder vokset i Danmark. Det gælder i mellemis-
tider (f.eks. Nældetræ, Vingvalnød) eller i Tertiær-
tidens flodsumpe, der gav ophav til brunkullene 
(f.eks. Tempeltræ og Sumpcypres). Måske det til 
slut bliver opklaret, hvilke(t) træ(er), der ganske 
overraskende dannede Østersøens store ravfore-
komster? Turleder: Bent Vad Odgaard. Praktisk: 
Kort spadseretur i mageligt tempo med fokus på 
forstbotanik. Varighed: ca. 2 timer. 
 
Tur 5: Egå Engsø – fuglemekka & vandrens-
ningsanlæg  
Egå Engsø er en 115 ha stor og lavvandet sø lige 
udenfor Aarhus. Anlagt i 2006 er det den klassiske 
historie om terrænsætninger, næringsstofredukti-
on og et særdeles rigt fugleliv, krydret med kul-
tur- og forhistorie samt et stænk af malurt i bæ-
geret. For hvordan påvirker søen fiskenes van-
dringsvej ned gennem vandløbssystemet? Se og 
hør om en kæmpe rekreativ succes med nogle 
indbyggede naturmæssige dilemmaer. Hør også 
om fremtidens vision for en yderligere udvidelse af 
søen. Praktisk: Gåtur ad sti i let terræn. Ca. 5 km. 
Åben og udsat lokalitet, så husk vindtæt påklæd-
ning, samt selvfølgelig kikkert! Varighed: ca. 3 
timer. 
 
 
 
 
 



 

 

BESLUTTE  DRØFTE  INSPIRERE 

 
PROGRAMSKITSE     
 
 
LØRDAG 
 

  

13.00 --------------- 13.00 – 13.15: Velkomst. Valg af dirigent, valg af stemmeudvalg. 
 

 
13.15 – 14.30: Præsidentens naturpolitiske redegørelse. Redegørelse ca. 30 
min. debat i ca. 50 min.  

 

13.30  

  

14.00 ---------------   

   

14.30 14.30 – 14.45: Præsentationer. Demonstration af afstemningsenheder.   

  

15.00 --------------- 14.45 – 15.30: Kaffe og besøg i dialogboderne. Frist for at afgive forslag til ’REP-
har-ordet’ er kl. 15.15. Forslag kan afgives på computeren i mødesalen.  

 

  

15.30 15.30 – 17.00: Vedtagelse af AP2018. Forelæggelse af HB’s forslag, forelæg-
gelse af ændringsforslag, debat og afstemning. 

 

  

16.00 ---------------  

   

16.30  

   

17.00 --------------  

   

17.30 17.00 – 17.45: Kaffe og sandwich og besøg i dialogboderne.   

  

18.00 --------------- 17.45 – 18.45: REP har ordet: Der stemmes om de indkomne forslag til ’REP-
har-ordet’. Forslagene fremgår af udleveret oversigt. Efterfølgende debat om de 3-
5 udvalgte emner.   

 

  

18.30   

 18.45 – 19.00: Prisoverrækkelse: Årets inspirationspris  

19.00 --------------- 19.00 – 19.15: Præmieoverrækkelse: ’Rewilding by Design’  

 19.15 – 19.30: Mødeafslutning og evt.  

19.30 19.30 – 21.30: Middag og socialt samvær  

   

20.00 ---------------   

   

20.30   

   

21.00 ---------------   

  
21.30 21:30: Underholdning: Kort indslag fra DN Aarhus i lobby/bar-området.  
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SØNDAG 
   

08.00 -------------- 07.00 – 09.00: Udtjekning og morgenmad  

   

08.30    

   

09.00 -------------- 09.00 – 09.05: Mødestart m. morgensang.  

 
09.05 – 10.00: Inspirationsoplæg. Kjeld Hansen introduceres og fortæller om 
sin nye bog, ’Det store Svigt’. 

 

09.30   

  

10.00 -------------- 10.00 – 11.00: Debatgrupper. Punktet introduceres. Ca. 18 grupper (med ca. 10 
deltagere i hver) debatterer et fredningsdilemma. På baggrund af debatten udleder 
gruppe-formanden et spørgsmål, som efterfølgende stilles til et ekspertpanel. 

 

  

10.30  

  

11.00 -------------- 11.00 – 12.00: Ekspertpanel. Præsidenten introducerer panelet, som derefter 
besvarer debatgruppernes spørgsmål. Ubesvarede spørgsmål besvares efter mødet 
på en underside på dn.dk/aktiv. Præsidenten afrunder punktet med en konklusion.  
 

 

  

11.30  

   

12.00 --------------   

 12:15 – 12.45: Frokost  

12.30  

   

13.00 -------------- 13.00 – 16.00: Ture. Korte ture: ca. 2½ time. Lange ture ca. 3 timer. Alle busser 
stopper ved banegårdspladsen på vej tilbage. 

 

  

13.30   

   

14.00 --------------   

   

14.30   

   

15.00 --------------   

   

15.30   

   

16.00 ---------------   
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