
Notat2: Skal en kok, der er aktiv i DN, levere gratis mad til DN? 

 

Af Rune Engelbreth Larsen, HB-medlem 

 

Jeg har rejst problemstillingen om det i mine øjne urimelige i, at man som aktiv i Danmarks 

Naturfredningsforening faktisk ofte risikerer at skulle frasige sig løn for sit almindelige 

erhvervsarbejde. Det kan ikke være meningen. Pointen må være, at man ikke får nogen 

økonomisk gevinst som almindelig aktiv i HB, Repræsentantskabet, Organisationsudvalget, et 

Samråd eller en afdelingsbestyrelse – men ikke, at man skal undsige sig løn for at udføre sit 

almindelige erhvervsarbejde. Derfor først et par kommentarer til den fremstilling af 

problemstillingen, som OU har fået af Sekretariatet: 

 

a) Notatets overskrift er problematisk  
 

Overskriften på Sekretariatets notat er: »Honorering af frivillige.« Det kan misforstås derhen, at 

problemstillingen handler om, hvorvidt frivillige skal have honorar for at udøve det frivillige 

arbejde, de er valgt eller udpeget til. Men det er ikke den problemstilling, jeg har rejst, og ikke 

den problemstilling, vi har diskuteret i HB og nu har forelagt OU. Vi har derimod drøftet, om det 

er rimeligt, at frivillige DN’er skal miste lønindtægter for at udføre deres private erhverv for DN. 

 

b) Notatets »dilemma« er misvisende 
 

Ifølge Notatet er der et »dilemma« som om, nogen »kvalifikationer er vigtigere (eller i hvert fald 

mere honorarberettigede« end andre. Lad mig sige det ret direkte: Dette er IKKE 

problemstillingen! Den får det til at se ud, som om nogen vil ‘tjene’ på at være aktive på 

bekostning af andre, hvilket selvfølgelig ikke er sagen – det er bare ikke rimeligt, at man i nogle 

situationen skal stå og fravælge sit erhverv og sige nej til en professionel opgave for en 

lokalafdeling, man ikke selv sidder i. Problemstillingen handler med andre ord ikke om, hvorvidt 

noget er »vigtigere« end noget andet, men ene og alene om, hvorvidt man skal frasige sig løn for 
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at lave sit private erhvervsarbejde, blot fordi man er aktiv i DN? Skal en kok arbejde gratis til 

DN’s REP-møde eller levere gratis sandwich til et afdelingsårsmøde, blot fordi vedkommende 

også er medlem i en anden afdelingsbestyrelse? Nej. Kokken skal selvfølgelig have almindelig 

betaling for sine sandwiches, hvad enten vedkommende i øvrigt også er aktiv i DN eller ej. Det 

samme gælder, hvis en lokalafdeling bestiller et foredrag af en specifik foredragsholder om det 

specifikke emne, som vedkommende lever af at formidle – naturligvis følger en honorarbetaling 

med, ligesom når man bestiller sandwiches. 

 Det er ikke et »dilemma«, og det kolliderer ikke med, at et medlem af en lokalafdeling ikke 

får honorar for lokalafdelingens sagsbehandling og ture. Det sidste er en del af frivilligarbejdet, 

som man er valgt til og er gået ind til, mens det første en del af den pågældendes erhverv. Der er 

en klar forskel. 

 At man er aktiv i DN, betyder, at man udfører sit foreningshverv gratis, men selvfølgelig ikke, 

at man skal udføre sit almindelige lønarbejde gratis. Hvis Sekretariatet skal have repareret 

toilettet og finder en VVS’er, der er medlem af en lokalbestyrelse, betyder det ikke, at den 

pågældende ikke skal have løn for at reparere toilettet. Hvis en buschauffør, der er medlem af en 

afdelingsbestyrelse, bliver kontaktet m.h.p. at køre bus til en tur efter et REP-møde, betyder det 

heller ikke, at den pågældende ikke skal have sin almindelige løn som buschauffør.  

 Hvordan kan der overhovedet være tvivl om, at man 1) ikke skal have penge for at udføre det, 

man er blevet valgt eller udpeget til at gøre, men at man 2) selvfølgelig skal have løn, hvis man 

bliver bedt om at udføre sit helt almindelige job og lønarbejde? Fordi nogen har misfortolket en 

beslutning fra 2009, og fordi denne misfortolkning er anvendt lemfældigt. 

 Det er ikke et økonomisk spørgsmål, eftersom vi taler om meget små udgifter, som 

selvfølgelig er inden for rammerne af den afdelingsøkonomi, der blev vedtaget i 2009. 

 

Historisk baggrund 
 

I 2009 træf HB (dengang FU) en række beslutninger om flere forskellige forhold i tilknytning til 

afdelingsøkonomien: »Ideelt set er der i afdelingsbestyrelsen eller dens netværk en række 

personer, der kan og vil fungere som foredragsholdere, ekskursionsledere og lignende uden at få 
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betaling for det.« Dette handler altså ene og alene om, hvad der »ideelt set« er tilfældet i en 

afdelingsbestyrelse. Her skal man gerne kunne finde turledere og oplægsholdere i sin kreds af 

aktive. Men det kan man ikke altid »ideelt set«, og nogle gange vil man jo gerne have et specifik 

foredrag af en specifik foredragsholder. 

 Taler vi om, at f.eks. afdelinger eller samråd står for foredrag og debatarrangementer med 

andre foredragsholdere (som ikke er i afdelingsbestyrelsen og som ikke er på DN’s lønningsliste), 

hedder det i fortsættelsen af beslutningen fra 2009: »I særlige situationer kan det være relevant, 

at afdelingen betaler sig fra at trække på en bestemt foredragsholder, ekskursionsleder eller 

lignende. I så fald skal honoraret holdes inden for den ramme på de 5.000 kr., der er for et 

arrangement – alt inklusive, dvs. også annoncering, eventuelle kørepenge til foredragsholderen 

og eventuel servering til mødedeltagerne.« 

 Det betyder med andre ord, at det er helt i overensstemmelse med den gældende beslutning 

fra 2009, at man 1) ikke betaler honorar for det almindelige arbejde, der udføres qua aktiv i DN, 

men at man 2) lige så selvfølgeligt udbetaler honorar til en, der ikke udfører almindeligt 

afdelingsarbejde, men udfører sit erhverv. Det er derfor, der er noget, der hedder »særlige 

situationer«, og at der er en ramme på 5.000 kr. til at dække honorar, annoncering og transport. 

 Altså: Kokken, der sidder i HB eller Repræsentantskabet, og bliver bedt om at levere mad til 

en lokalafdelings julefrokost, leverer maden på samme præmisser som til alle andre 

sammenhænge, hvor nogen bestiller den pågældendes service. Og forfatteren eller 

buschafufføren, der bliver bedt om at holde foredrag om sit vidensfelt eller køre bus til et REP-

møde, skal selvfølgelig have honorar for dét. Inden for de angivne rammer. I sådanne tilfælde 

ønsker en lokalforening eller et samråd jo at trække på den pågældendes ekspertise eller fag, 

ikke på vedkommendes funktion som valgt bestyrelses-, REP- eller HB-medlem. 

 Mit forslag er derfor, at OU bekræfter dét, der faktisk står i FU-beslutningen fra 2009: 

 

Summa summarum 
 

Den helt enkle forståelse af foreningens politik på området er: Hverken HB-medlemmer, 

samrådsmedlemmer, lokalbestyrelsesmedlemmer, REP-medlemmer eller OU-medlemmer kan få 
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honorar for at udføre dét frivillige arbejde, de er valgt eller udpeget til i de DN-organer, de 

sidder i. Hvis f.eks. et medlem af lokalafdelingen i DN Odense tilbyder at holde et oplæg for 

DN Odense om et emne, er det uden honorar, ligesom det øvrige bestyrelsesarbejde er uden 

honorar. 

 Men hvis en aktiv DN’er derimod bliver bedt om at udføre sit private lønarbejde (det være sig 

som buschauffør, foredragsholder, kok eller blikkenslager osv.), sker det naturligvis til den løn 

eller det honorar, der er muligt inden for DN’s vedtagne budgetrammer. Alt andet vil være på 

klar kolissionskurs med fagbevægelsen, i modstrid med beslutningen i 2009 – og i modstrid med 

sund fornuft. 

 Jeg opfordrer derfor OU til at fastslå følgende: Problemstillingen handler ikke om, at nogle 

kvalifikationer er »vigtigere« og »mere honorarberettigede« end andre – men ene og alene om, 

at der er forskel på at udføre det hverv, man er VALGT til for DN (gratis), og så at udføre det 

LØNARBEJDE, der er ens almindelige job (lønnet), hvis og såfremt man bliver bedt om det. 

 Først derved ligestilles de foredragsholdere, buschauffører og kokke, der er aktive i DN, med 

deres kolleger, som ikke er aktive i DN, fordi de alle lønnes for deres erhvervsarbejde – mens 

ingen lønnes for deres frivillige arbejde. Så simpelt er det at forstå i mine øjne.. 

 

 

Rune Engelbreth Larsen, HB-medlem 

Den 7. februar 2018 

 




