
 
 
 
Dato: 13. november 2017 
Til: Hovedbestyrelsen  
Skrevet af: Mads Peter Aagaard Madsen, 31 19 32 33, mads@dn.dk 

 

 
 
 
 
 

Referat for møde i 
Hovedbestyrelsen d. 2. november 2017 
 
 

• Tid: Torsdag d. 2. november kl. 9.30 – 15.20  

• Sted: Masnedøgade 20 

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

• Afbud:  

• Fra Sekretariatet: Søren Bojer Nielsen, Michael Leth Jess, Katja Dahlberg, Morten Peder-
sen, Kathrine Hegelund (pkt. 2 og 3), Rikke Lundsgaard (medarbejderrepræsentant) og 
Mads Peter Aagaard Madsen (ref.)   

 
 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 6. oktober 2017  
Kl. 9.30 
 
Referatet blev godkendt. 

 
2.  Efterårets Repræsentantskabsmøde 
Kl. 9.30 – 12.00 
 
Sagsfremstilling:  
HB’s forslag til AP2018 blev sendt ud til Repræsentantskabet torsdag d. 12. oktober. Lørdag d. 
28. oktober er sidste frist for ændringsforslag til behandling på det kommende REP-møde. Når 
HB har besluttet sine stemmeanbefalinger til ændringsforslagene, sendes de sammen med det 
øvrige dagsordenmateriale til REP-mødedeltagerne, så der kan blive truffet endelig beslutning 
om en samlet aktivitetsplan på REP-mødet. Da det på tidspunktet for denne dagsordens ud-
sendelse ikke vides, hvor mange ændringsforslag der kommer, er dette mødepunkts varighed 
vejledende. 
 
HB skal:  

• Beslutte stemmeanbefaling til ændringsforslag til AP2018  
• Drøfte efterårets REP-møde: dagsorden, HB’s rolle og den naturpolitiske beretning 

 
 
 
 
Konklusion: 
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Sekretariatet har ikke modtaget ændringsforslag til AP2018. HB drøftede de mulige årsager 
samt det kommende REP-møde. 
 
Bilag:  
1. Evt. ændringsforslag (eftersendes primo uge 44) 
2. REP-program 
 

 
--- 

 
FROKOST KL. 12.00 – 12.30 

 
--- 
 
 

3. Præsidentvalgkamp  
Kl. 12.30 – 13.00 
 
Sagsfremstilling:  
Til Repræsentantskabsmødet i Faaborg den 7-8. april 2018 skal Repræsentantskabet vælge 
præsident. I tilfælde af, at der er mere end 1 kandidat, vil der være valgkamp, og rammerne 
for denne skal være klar i god tid i forvejen. Som udgangspunkt for HB’s drøftelse har Organi-
sationsudvalget udarbejdet en række anbefalinger på baggrund af erfaringerne fra sidste gang, 
vi havde præsidentvalgkamp.  
 
HB skal:  
Beslutte, om man vil tilslutte sig OU’s forslåede retningslinjer for præsidentvalgkampen  
 
Bilag:  
3-1 OU’s forslag til afvikling af præsidentvalgkamp 
 
Konklusion: 
Det blev kommenteret, at hverken HB eller en given kandidat kan forhindre, at der debatteres 
på sociale medier, og derfor er det svært at efterleve OU’s anbefaling om ikke at føre valg-
kamp på de sociale medier. Med hensyn til valgproceduren blev det foreslået at nedfælde den 
foreslåede valgprocedure (den franske metode) i forbindelse med en revision af forretningsor-
den.  
 
På baggrund af ovenstående kommentarer tilsluttede HB sig OU’s forslag som ’vejledende ret-
ningslinjer’. 
 
 
4. Budgetopfølgning 3. kvartal 2017 
Kl. 13.00 – 13.30 
 
Sagsfremstilling:  
Som et led i HB’s økonomistyring forelægger Sekretariatet kommenterede kvartalsregnskaber 
og tilhørende budgetopfølgninger. Sekretariatet indstiller, at HB godkender det justerede bud-
get jf. estimatet. 
 
HB skal:  
Beslutte opdateret budget 2017 på basis af ¾-årsregnskab 
 
Bilag: 
4-1 Budgetopfølgning 3. kvartal inkl. opdateret budget (estimat) 2017 
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4-2  Forklaring til budgetopfølgning 
 
 
Konklusion: 
Hvis oktoberregnskabet følger kvartalsopfølgningen kan det forventes, at underskuddet for-
bedres med 900.000 kr.  HB besluttede at DKK 500.000,- overføres til 2018 og ca. DKK 
400.000,- anvendes til arbejde med medlemshvervning via sms i resten af året, således at det 
budgetterede underskud på 1,9 mio. fastholdes. Der blev efterspurgt en løbende orientering af 
HB om, hvordan medlemshvervningen til næste år forløber. 
 
 
5. ’DN mener’ om vilde bestøvere  
Kl. 13.30 – 14.00 
 
Sagsfremstilling:  
I juni 2017 drøftede HB ”Vilde bestøvere i naturen” og over sommeren udarbejdede Sekretari-
atet et udkast. I september afholdtes et ekspertmøde og i oktober blev NFU orienteret om 
ekspertmødet. Udvalget gav sin opbakning til publikationen. På sit oktobermøde havde HB be-
søg af Jørgen Pedersen fra ’Vilde bier i Danmark’, som gav input.  
 
HB skal:  
Beslutte ’DN mener – om vilde bestøvere i naturen’ 
 
Bilag: 
5-1 Udkast til ’DN mener – om vilde bestøvere i naturen’ (eftersendes primo uge 44) 
 
 
Konklusion: 
HB blev orienteret om, at Peter d. 25. oktober trådte tilbage som formand af Binævnet. Asger 
Søgaard Jørgensen (DN’s medlem af nævnet) har meddelt, at han også trækker sig. DN er 
blevet bedt om at udpege et nyt medlem af Binævnet. Det blev kommenteret, at Lise Hanne-
sted, Asgers suppleant, ikke automatisk overtager Asgers plads. 
 
HB besluttede at  

• besætte den ledige plads i Binævnet. Indstillingen skal fremsendes inden for 2 uger. 
• udskyde behandlingen af ’DN mener om vilde bestøvere i naturen’, indtil en FAQ fra KU 

og AAU er publiceret og en IPBES-konference d. 7. dec. er afviklet.  
• at den kommende ’DN mener’ bliver kortfattet men med henvisninger til et baggrunds-

papir 
• Sekretariatet udarbejder en revideret og mere kortfattet ’DN mener’ samt et bag-

grundspapir til mødet d. 2. februar 2018 med bredt fokus på vilde bestøvere. 
 
 
6.  Honorering af foredragsholdere og ekskursionsledere 
Kl. 14.00 – 14.30 
 
Sagsfremstilling:  
I 2009 besluttede HB retningslinjer for afdelingernes økonomi, hvoraf det fremgår, at med-
lemmer af afdelingsbestyrelser og deres netværk ikke modtager honorering, hvis de i DN-regi 
fungerer som foredragsholdere, ekskursionsledere og lignende. Dette har af sekretariatet væ-
ret udmøntet således, at aktive frivillige i afdelingsbestyrelser såvel som HB ikke modtager 
honorar for den type opgaver.  
 
HB skal: drøfte problemstillingen og beslutte om spørgsmålet skal videresendes til OU. 
 
Bilag: 
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6-1 Notat om honorar 
 
Konklusion: 
Det blev fremsat forskellige synspunkter, f.eks. at man som frivillig bør kunne modtage hono-
rar, når man er blevet hyret af en afdeling til at udføre sit job, og der er HB medlemmer som 
mister en dags indtægt ved deltagelse i HB-møder. Der blev mindet om, at en tidligere beslut-
ning i FU resulterede i, at FU ikke honoreres, og at de økonomiske rammer for Præsidenten 
besluttes af REP. Der fremkom en advarsel imod, at HB tildeler sig selv honorar eller tabt ar-
bejdsindtægt og dermed åbner en Pandoras æske for andre aktives berettigede ønsker.  
 
HB besluttede at bede OU behandle honoreringsspørgsmålet. HB bad Sekretariatet inddrage 
alle de på HB-mødet fremkomne synspunkter i sin indstilling til OU. 
 
 
7. Kommende HB-møder  
Kl. 14.30 – 14.35 
 
Sagsfremstilling:  
HB kaster et blik på HB’s rullende arbejdsplan herunder og afstemmer forventningerne til 
dagsordenerne for de kommende HB-møder.  
 
 
8. Orientering fra HB og sekretariatet  
Kl. 14.35 – 15.15 
 
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. 
 
 
9. Eventuelt 
Kl. 15.15 – 15.20 
 
 
HB's rullende arbejdsplan 2017 
 

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 
 
HB-møde 2. februar 2018 
DN mener om vilde bestøvere samt baggrundsnotat 
Evaluere HB’s møde- og arbejdsform  
Beslutte HB’s arbejdsplan for 2018 (herunder også AP-processen) 
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Løbende dagsorden 
- Genbesøge DN’s Kystpolitik inkl. kyst- og klimasikring (udskudt fra HB-seminar 28.-29. apr. 

2017) 
- Bankforbindelse (Merkur) (Rune K L, mødet d. 3. marts 2017) 
- Faglige udvalg, netværk, studenterafdelinger (Hans Jürgen, mødet d. 6. okt. 2017)  
- Evaluering af ordningen med 5.000 kr. pr. år. pr. HB-medlem i en prøveperiode. (konklusion på 

mødet d. 7. okt. 2017) 
- Skriftlig og mundtlig fremstilling af Folketingets lovkatalog (Ella Maria, mødet d. 2. nov. 2017) 


	Løbende dagsorden

