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Sekretariatets forslag til HB’s stemmeanbefaling:  
 

Dagsordensforslag om  

Hovedbestyrelsens sammensætning 
 

Sagens kerne 
Peter Skat Nielsen,  Knud Eskesen og Birgitte Bentzon Bang har ønsket nedenstående forslag behandlet på 
forårets repræsentantskabsmøde. Dagsordenudvalget har besluttet at optage forslaget på dagsordenen. 
Nedenfor følger selve forslaget fra forslagsstillerne og derefter Hovedbestyrelsens stemmeanbefaling: 
 

Dagsordensforslag om sammensætningen af DN's Hovedbestyrelse 
Stillet af Peter Skat Nielsen, Knud Eskesen og Birgitte Bentzon Bang: 
De gældende vedtægter indeholder intet, som tilsigter eller garanterer en landsdækkende, bred repræsen-
tation i Hovedbestyrelsen. – Dette uagtet, at DN i øvrigt ønsker at være - og fungere som - et levende, re-
præsentativt og lokalt funderet demokrati. 
 
Denne manglende garanti for landsdækkende repræsentation, er uheldigt. Det er tillige velkendt, at det 
ofte nævnes – især i forbindelse med valg - at det er af betydning eller vigtighed at bestemte områder eller 
landsdele er repræsenteret i DN's Hovedbestyrelse. Men det er ikke stadfæstet i vedtægterne. 
 
Det kan nævnes, at Danmarks Jægerforbunds hovedbestyrelse består af formanden plus et medlem fra 
hver af de 8 kredse, som udgør den overordnede inddeling. 
 
En "kredsmæssig" udpegning/valg af de enkelte HB-medlemmer bevirker samtidig, at HB-medlemmerne 
har et bagland at referere til. I DN kunne det f.eks. være samrådene. Vi kunne således sikre sammenhæng 
og direkte kommunikation fra græsrod til HB og tilbage fra HB til græsrødderne. 
 
Det anbefales og foreslås derfor, at Repræsentantskabet vedtager følgende forslag: 
 
Hovedbestyrelsen pålægges at fremlægge et forslag til vedtægtsændringer, med tilhørende overgangsbe-
stemmelser, som tilsikrer en i forhold til landsdelene repræsentativt sammensat hovedbestyrelse f.eks. 
baseret i udpegning/valg i DN's samråd. 
 
Arbejdet skal fremmes, således at forslaget kan præsenteres og behandles på efterårets REP-møde 2018 - 
dog senest på REP-mødet i foråret 2019. 
 

Hovedbestyrelsens stemmeanbefaling 
DN står på to ben: et lokalt og et nationalt. Afdelingsbestyrelserne tegner DN lokalt, Hovedbestyrelsen teg-
ner DN nationalt. DN er et levende, repræsentativt og lokalt funderet demokrati. Det kommer blandt andet 
til udtryk ved, at DN’s øverste myndighed, Repræsentantskabet, primært består af repræsentanter fra DN’s 
lokale afdelinger (mere end 90 % af repræsentantskabets medlemmer er afdelingsrepræsentanter). Det er 
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repræsentantskabet, som vælger Hovedbestyrelsens medlemmer, og dermed sikrer, at DN’s nationale inte-
resser bliver varetaget bedst muligt.  
 
Spørgsmålet om geografisk repræsentation i HB er ikke nyt. I perioden 2011-2013, da vi havde den grundi-
ge gennemgang af foreningsdemokratiet i DN, var et af temaerne netop dette. HB indstillede dengang – 
ligesom nu – at der ikke indføres kriterier for geografisk repræsentation i HB af følgende årsager: 
 
• HB har tillid til, at foreningens højeste myndighed, Repræsentantskabet – i valget af HB-medlemmer til 

hver en tid er i stand til at afveje geografiske hensyn mod faglige/personlige kvalifikationer og kompe-
tencer.  
 

• HB går ind for, at der skal være så fri adgang som muligt til HB, og dermed, at repræsentantskabet skal 
have så få bindinger som muligt i valget af de kandidater, som Repræsentantskabet finder mest kvalifi-
cerede. Det skal være lige så legitimt at blive valgt på baggrund af en national tilgang som på baggrund 
af en lokal (geografisk) tilgang – svarende til, at foreningen jo står på to ben: Et lokalt og et nationalt. 

 
Forslagsstillernes forslag om, at den geografiske repræsentation kunne ske fx ved udpegning i samrådene 
er HB direkte imod. Det sætter DN's øverste myndighed uden for indflydelse i sammensætningen af Ho-
vedbestyrelsen og indfører til gengæld et helt nyt magtlag i foreningen ved at lægge beslutningen i samrå-
dene. 
 
Når det er sagt, vil HB da ikke udelukke, at spørgsmålet om geografisk repræsentation kan blive diskuteret i 
forbindelse med den proces, vi den kommende tid skal have i organisationen. Som det fremgår af AP2018 
skal vi nemlig i år i gang med at se på vores organisationsstrategi, idet der er sket meget med samfundet 
omkring os siden 2013, hvor vores nuværende organisationsstrategi er fra. Forudsætningerne for den gam-
le strategi er ganske enkelt ændrede, og derfor skal der andre løsninger til.  
 
Organisationsudvalget har taget hul på strategidebatten, i forsommeren vil Hovedbestyrelsen se nærmere 
på de udfordringer og de muligheder, vi står overfor, og planen er, at involvere Repræsentantskabet i pro-
cessen på efterårets REP-møde. Diskussionerne i organisationen kan føre til helt nye tanker om, hvordan vi 
bedst muligt skruer vores organisation sammen, så vi som forening har de bedste muligheder i forhold til 
vores formål.  
 

Hovedbestyrelsens konklusion 

Hovedbestyrelsen mener stadig ikke, at det er gavnligt for demokratiet i DN at begrænse repræsentantska-
bets valgmuligheder ved at anlægge et geografisk kriterium for kandidater til Hovedbestyrelsen. Derudover 
er det allerede planlagt i AP2018 at se på hele organisationen i en organisationsstrategi-proces, og det vil 
være uhensigtsmæssigt allerede nu at lægge sig fast på ét element, nemlig geografisk repræsentation i HB.  
Derfor anbefaler Hovedbestyrelsen, at Repræsentantskabet stemmer nej til dagsordensforslaget. 
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