
 

 

 

 
Dato: 25. januar 2018 
Til: Hovedbestyrelsen 
Skrevet af: Mads Peter Aagaard Madsen, 31 19 32 33, mads@dn.dk  

 

 

 

 

Dagsorden for møde i 
Hovedbestyrelsen d. 2. februar 2018 
 

 

 Tid: Fredag d. 2. februar kl. 9.30 – 13.30  

 Sted: Masnedøgade 20, mødelokalet i kælderen 

 Deltagere: Ella Maria Bisschop-Larsen (mødeleder), Rune Engelbreth Larsen, Rune Kjær-

gaard Lange, Hans Jürgen Stehr, Jan Tidemand, Jonas Geldmann, Birgitte Marcussen, Peter 

Esbjerg, Thorkild Kjeldsen, Merete Vigen Hansen, Lone Søderkvist Kristensen 

 Afbud:  

 Fra Sekretariatet: Søren Bojer Nielsen, Michael Leth Jess, Katja Dahlberg, Morten Peder-

sen, Rikke Lundsgaard (medarbejderrepræsentant) og Mads Peter Aagaard Madsen (ref.)   

 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 15. december 2017  

Kl. 9.30 – 9.45 

 

 

2. Vilde bestøvere 

Kl. 9.45 – 10.30 

 

Sagsfremstilling:  

På sit møde d. 2. november 2017 besluttede HB at udskyde behandlingen af ’DN mener om 

vilde bestøvere i naturen’ indtil publiceringen af en FAQ fra KU og AAU samt afviklingen af IP-

BES-konferencen d. 7. dec. Det blev på mødet desuden besluttet, at den kommende ’DN me-

ner’ bliver kortfattet, men med henvisninger til et baggrundspapir. Derfor har Sekretariatet 

udarbejdet en revideret og kortfattet ’DN mener’ samt et baggrundspapir med bredt fokus på 

vilde bier. 

 

HB skal: Beslutte ’DN mener’ – om vilde bier 

 

Bilag:  

2-1 Indstilling til ’DN mener’ om vilde bier samt baggrundspapir  

 

 

3. HB’s arbejdsplan for 2018  

Kl. 10.30 – 11.00 

 

Sagsfremstilling:  

HB udarbejder og beslutter en møde- og arbejdsplan for det kommende år allerede i septem-

ber, idet meget tidlig fastlæggelse af mødedatoerne er hensigtsmæssig. Men da det er meget 

tidligt i forhold til de beslutningsprocesser, der udspringer af aktivitetsplanen, behandler HB 



 

2 

også sin årlige arbejdsplan på årets første møde for at ajourføre arbejdsplanen. I den forbin-

delse er det også relevant at få en forventningsafstemning i forhold til AP-processen for 

AP2019. 

 

HB skal: Beslutte opdatering af HB’s arbejdsplan for 2018 (herunder også AP-processen) 

 

Bilag:  

3-1  Hovedbestyrelsens arbejdsplan 2018 

3-2 Foreningskalender 2018 

 

--- 

 

Pause 11.00 – 11.10 

 

--- 

 

4. Orientering om de nye naturråd 

Kl. 11.10 – 11.25 

 

Sagsfremstilling: Sekretariatet orienterer om de nye Naturråd, der skal hjælpe kommunerne 

med udvikling af det nye grønne Danmarkskort - herunder deres opgaver og kommissorium, 

den forventede proces i 2018 samt involveringen af afdelingerne i arbejdet. 

 

HB skal: Orienteres om og drøfte naturrådene 

 

Bilag: Intet bilag 

 

 

5. Orientering om det kommende lovforslag om kystsikring  

Kl. 11.25 – 11.45 

 

Sagsfremstilling: Sekretariatet orienterer om regeringens kommende nye lovforslag om kyst-

sikring, herunder overvejelser om behovet for en eventuel revision af DN’s Kystpolitik. 

 

HB skal: Orienteres og drøfte behovet for eventuel revision af DN’s kystpolitik. 

 

Bilag: Intet bilag 

 

 

6. Orientering fra HB og sekretariatet  

Kl. 11.45 – 12.25 

 

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. 

 

7. Eventuelt 

Kl. 12.25 – 12.30 

--- 

 

Frokost 12.30  

 

--- 

 

HB's rullende arbejdsplan 2018 - Se bilag 3-1 


