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Til: Hovedbestyrelsen på HB-mødet den 16. marts 2018 (efterfølgende til REP) 
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Foreløbigt udkast til 
 

Dagsorden for Repræsentantskabsmøde 
 

Lørdag-søndag 7.-8. april 2018 i Faaborg 
 

 
LØRDAG 
 

1 
13.00–  
13.10 

Velkomst, valg af dirigent og stemmeudvalg 
DN Faaborg byder velkommen, og Repræsentantskabet vælger dirigent. Dagsordenudval-
get foreslår valg af advokat Peter Lambert. 
Dirigenten styrer afviklingen af dagsordenens punkter, herunder overholdelse af tidspunk-
ter. Dagsordenudvalgets forslag til behandling af dagsordenens punkter er til dirigentens 
overvejelse, men dirigenten beslutter behandlingen.  
Valg af stemmeudvalg: Der anvendes elektronisk afstemningssystem, men hvis det mod 
forventning skulle bryde sammen, er der brug for et stemmeudvalg. Dagsordenudvalget 
foreslår valg af Sekretariatets ledelse som stemmeudvalg: Katja Dahlberg, Michael Leth 
Jess, Morten Pedersen og Søren Bojer Nielsen.  

2 
13.10– 
14.25 

Præsidentens naturpolitiske beretning 
Sagsfremstilling: Ella Maria Bisschop-Larsen fremlægger i henhold til vedtægternes § 11, 
stk. 3 en naturpolitisk beretning. Den er et oplæg til en bred politisk debat, men den skal 
ikke godkendes. Debat i ca. 50 min. 
Forslag til behandling: Dagsordenudvalget anbefaler taletidsbegrænsning på 2 minutter.  

14.25–
14.30 

Demonstration af stemmeenheder 

14.30–
15.00 

Dialogboder, kaffe og kage 
Se oversigten over dialogboder. Husk at indsende forslag til debatemner til ’REP har ordet’ 
på computeren i mødesalen inden middagen lørdag aften.  

      3 
15.00 – 

15.30 

Årsregnskab 2017  
Sagsfremstilling: Repræsentantskabet godkender ifølge vedtægternes § 9, stk. 2 DN's 
årsregnskab efter indstilling fra HB. Årsregnskabet udgør hovedparten af den Årsrapport, 
som DN udarbejder i henhold til Årsregnskabsloven. HB indstiller, at Årsregnskab 2017 
godkendes. 
Forslag til behandling: Dagsordenudvalget foreslår, at DN's direktør, Søren Bojer Nielsen, 
gennemgår årsregnskabet, hvorefter salen kan stille spørgsmål til regnskab og status for 
AP2017 – både til Søren og HB. Spørgsmålsdelen foreslås afviklet med vandrende mikro-
foner. Herefter afstemning. 
 
Bilag 3-1: HB’s indstilling om Årsregnskab 2017.  
Bilag 3-2: Forklaring af Årsregnskab 2017. 
Bilag 3-3: Status for gennemførelse af aktiviteterne i AP2017. 

      4 
15.30– 
15.35 

Valg af revisor 
Sagsfremstilling: Repræsentantskabet vælger statsautoriseret/registreret revisor for DN 
efter indstilling fra Hovedbestyrelsen. HB indstiller genvalg af revisionsfirmaet BDO Stats-

BILAG 4-1 
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autoriseret Revisionsaktieselskab. 

5 
15.35- 
15.55 

Forslag om at ændre Repræsentantskabets sammensætning 
Sagsfremstilling: Peter Skat Nielsen, Knud Eskesen og Birgitte Bentzon Bang har indsendt 
forslag om at ændre vedtægternes § 9, stk. 1, så afdelingernes repræsentation i repræ-
sentantskabet bliver specificeret til at være formand og næstformand fra hver afdelings-
bestyrelse.  
Forslag til behandling: Dagsordenudvalget foreslår, at forslagsstillerne præsenterer deres 
forslag på 5 minutter, hvorefter en repræsentant fra Hovedbestyrelsen præsenterer HB’s 
stemmeanbefaling på 5 minutter. Herefter 10 minutter debat efterfulgt af afstemning. Til 
vedtagelse af vedtægtsændringer kræves et flertal på ¾ af stemmer, der samtidigt skal 
udgøre mindst halvdelen af samtlige medlemmer af repræsentantskabet. 
 
Bilag 5-1: Forslag om at ændre REP’s sammensætning samt HB’s stemmeanbefaling  

6 
15.55- 
16.15 

Forslag om at ændre Hovedbestyrelsens sammensætning  
Sagsfremstilling: Peter Skat Nielsen, Knud Eskesen og Birgitte Bentzon Bang har indsendt 
forslag om, at Repræsentantskabet pålægger Hovedbestyrelsen at fremlægge et forslag til 
vedtægtsændringer, med tilhørende overgangsbestemmelser, som tilsikrer en i forhold til 
landsdelene repræsentativt sammensat hovedbestyrelse f.eks. baseret i udpegning/valg i 
DN's samråd. Arbejdet skal fremmes, så forslaget kan præsenteres og behandles på ef-
terårets REP-møde 2018 - dog senest på REP-mødet i foråret 2019. 
Forslag til behandling: Dagsordenudvalget foreslår, at forslagsstillerne præsenterer deres 
forslag på 5 minutter, hvorefter en repræsentant fra Hovedbestyrelsen præsenterer HB’s 
stemmeanbefaling på 5 minutter. Herefter 10 minutter debat efterfulgt af afstemning. 
 
Bilag 6-1: Forslag om at ændre HB’s sammensætning samt HB’s stemmeanbefaling 

7      
16.15– 
17.35 

Valg af præsident 
Sagsfremstilling: Repræsentantskabet vælger af sin midte en præsident for 3 år ad gan-
gen. Ella Maria Bisschop-Larsen er på valg og genopstiller ikke. Kandidaterne er:  
• Maria Reumert Gjerding 
• Rune Kjærgaard Lange 
Forslag til behandling: Valget kan afvikles stramt, da der allerede har været en længere 
valgkamp i DN’s medier. OU anbefaler dirigenten følgende fremgangsmåde:  
o Hver kandidat får rådighed over talerstolen i 15 minutter til anvendelse efter kandida-

tens eget valg. Kandidaten kan fx uddybe eller supplere sit valgprogram, og/eller 
overlade talerstolen til én eller flere stillere. 

o Tre kvarters spørgetid fra 2-3 mikrofonsteder i salen, hvor spørgerne stiller sig i kø. 
Hver spørger kan højst stille hver kandidat ét spørgsmål med tilhørende begrundelse. 
Kandidaten/kandidaterne svarer på et spørgsmål umiddelbart efter, at det er stillet – 
inden for cirka ét minut pr. kandidat og spørgsmål. 

o Til sidst får hver kandidat en afsluttende bemærkning på højst 2 minutter. 
o Umiddelbart herefter afstemning. 
Bilag 7-1: Valgprogrammer 

17.35– 
18.10 

Pause med dialogboder og lidt spise 
Se oversigten over dialogboder. 

8 
18.10– 
19.00 

Valg af 2 medlemmer af Hovedbestyrelsen 
Sagsfremstilling: Repræsentantskabet vælger af sin midte 6 HB-medlemmer med en 
valgperiode på 3 år, således at 2 er på valg hvert år. Kandidaterne i år er: 
• Jonas Geldmann genopstiller 
• Jørgen Bengtsson nyopstiller 
• Niels Hilker nyopstiller 
• Rune Engelbreth Larsen genopstiller 
Forslag til behandling: I henhold til praksis anbefaler Dagsordenudvalget til dirigenten, at 
hver kandidat får mulighed for fem minutters valgtale og derefter indgår i et panel, hvor 
kandidaterne svarer på spørgsmål fra salen inden for en ramme af 30 minutter. Der hen-
vises i øvrigt til kandidaternes skriftlige valgprogrammer. Herefter afstemning. 
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Bilag 8-1: Valgprogrammer. 

9 
19.00 –  

19.05 

Valg af formænd for Naturfagligt Udvalg og Planfagligt Udvalg 
Sagsfremstilling: Repræsentantskabet vælger formænd for DN’s 3 faglige udvalg for 3 år 
ad gangen. I år er det relevant at vælge formænd for to af udvalgene: 
• Formand for Naturfagligt udvalg: Peter Esbjerg genopstiller. 
• Formand for Planfagligt udvalg: Lone Søderkvist Kristensen genopstiller.  
Forslag til behandling: Dagsordenudvalget foreslår dirigenten, at der gennemføres valg på 
grundlag af de skriftlige valgprogrammer uden supplerende mundtlig præsentation. 
Bilag 9-1: Valgprogrammer. 

10 
19.05 – 

19.10 

Valg af 5 personlige medlemmer af Repræsentantskabet 
Sagsfremstilling: I DN's Repræsentantskab indgår op til 15 personlige medlemmer, som 
kan tilføre DN nye kompetencer, inspiration og indflydelse. Valgperioden er 3 år, således 
at op til 5 er på valg hvert år. Kandidaterne er: 
• Axel Frederik Møller nyopstiller 
• Anna Bodil Hald genopstiller 
• Ella Maria Bisschop-Larsen nyopstiller  
• Henrik Præstholm nyopstiller 
• John Nordbo nyopstiller 
• Jonas Geldmann nyopstiller 
• Kim Christiansen nyopstiller 
• Peder Agger genopstiller 
• Peder Størup genopstiller 
• Poul Hald Mortensen nyopstiller 
• Rune Engelbreth Larsen nyopstiller.  
Forslag til behandling: Dagsordenudvalget foreslår dirigenten, at valghandlingen foregår i 
henhold til praksis, således at der gennemføres valg på grundlag af de skriftlige valgpro-
grammer uden supplerende mundtlig præsentation. 
Bilag 10-1: Valgprogrammer. 

19.30 Middag 

 

SØNDAG 

9.00–  
9.05 

Morgensang og mødestart 

11 
9.05- 
10.15 

Repræsentantskabet har ordet 
Sagsfremstilling: Repræsentantskabet foreslår emner til drøftelse, stemmer om dem og 
debatterer de mest populære emner. Forslag til emner er på forhånd afgivet elektronisk – 
enten på forhånd via hjemmesiden eller på de opstillede computere bagest i mødesalen 
inden middagen lørdag aften.  
Forslag til behandling: Hver debat indledes med 4 minutters oplæg fra forslagsstilleren, og 
herefter er der indlæg fra salen på højst 2 minutter inden for en ramme af i alt 10-15 
minutter efter dirigentens vurdering.  

10.15- 
10.30 

Kaffepause 

12 
10.30- 
11.50 

Et inspirerende oplæg, der begejstrer  
Der er konkrete planer, men der er ikke kommet et endeligt tilsagn endnu. 

13 
11.50– 
12.00 

Eventuelt og mødeafslutning 
Her er der mulighed for at komme med opfordringer, udfordringer og oplysninger i den 
udstrækning, de ikke måtte være fremsat under de øvrige dagsordenpunkter. Herefter 
afslutter præsidenten mødet. 
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Om dagsordenen 
Denne dagsorden er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i DN's vedtægter § 9, stk. 2, 3 og 4. De 
vedtægtsbestemte dagsordenspunkter er markeret med blåt. Dagsordenerne til DN's REP-møder udar-
bejdes af et Dagsordenudvalg bestående af en repræsentant for hvert samråds formandskab. Udvalgets 
virke er reguleret af § 1 i Repræsentantskabets forretningsorden. Dagsordenudvalget ved dette møde 
består af:  
Samråd Nordjylland: Jørgen Jørgensen 
Samråd Vestjylland: John Clausen 
Samråd Østjylland: Sebastian Jonshøj 
Samråd Sydjylland: Søren Vinding 
Samråd Fyn: Pia Ellegaard Jørgensen 
Samråd Region Sjælland: Niels Hilker 
Samråd Nordsjælland: Knud Eskesen 
Samråd Storkøbenhavn: Niels Theisler 
Om referatet 
Al tale til mikrofoner under REP-mødet bliver optaget. Efter mødet vil der blive udarbejdet et referat i 
henhold til bestemmelserne i Repræsentantskabets forretningsorden § 5. Referatet vil sammen med lydfi-
lerne fra optagelsen blive offentliggjort på www.dn.dk/rep2018.  

Repræsentantskabet beslutter 

Repræsentantskabet drøfter 

Repræsentantskabet inspireres 

http://www.dn.dk/rep2018
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