
 
 
 
Dato: 5. april 2018 
Til: Hovedbestyrelsen 
Skrevet af: Mads Peter Aagaard Madsen, 20 86 24 94, mads@dn.dk  

 
 
 
 
 
 

Referat for møde i 
Hovedbestyrelsen d. 16. marts 2018 
 
 

• Tid: Fredag d. 16. marts kl. 9.30 – 14.05  

• 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, Lone Søderkvist Kristensen, Merete Vigen Hansen (via Skype) 

• Afbud:  

• Fra Sekretariatet: Søren Bojer Nielsen, Michael Leth Jess, Katja Dahlberg, Morten Peder-
sen, Rikke Lundsgaard (medarbejderrepræsentant) og Mads Peter Aagaard Madsen (ref.). 
Desuden under punkt 2-5: Kathrine Hegelund, samt under punkt 6: Anders Buch Vogel 
Hansen, Signe Poppenbøll Hansen, Kate Skjærbæk Bjerrum, Gitte Holmstrup og Simon 
Leed Krøs. 

 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 2. februar 2018  
Kl. 9.30  
 
Referatet blev godkendt.  
 
 
2. Årsregnskab 2017 og status for AP2017 (inkl. møde med revisor) 
Kl. 9.30 – 10.30 
 
Sagsfremstilling: På forårets REP-møde skal Repræsentantskabet godkende DN’s årsregnskab 
efter indstilling fra HB. Som grundlag herfor fremlægger Sekretariatet årsregnskab, revisions-
påtegning, ledelsespåtegning og ledelsesberetning (tilsammen kaldet ’Årsrapport’ i henhold til 
lovgivningen) sammen med en indstilling til Årsregnskab 2017 og den tilhørende status for 
gennemførelse af aktiviteterne i AP2017. DN’s revisor vil gennemgå revisionshandlingen og i 
øvrigt være til rådighed for spørgsmål. 
 
HB skal:  
• Orienteres om revisionshandlingen og tiltræde revisionsprotokollatet 
• Godkende Årsregnskab 2017 med henblik på indstilling til Repræsentantskabet  
• Godkende sin indstilling til REP om gennemførelse af aktiviteterne i AP2017 
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Konklusion:  
 
Gregers Paulsen fra BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab var forhindret i at deltage i 
mødet grundet sygdom. Under revisionspunktet blev det bemærket, at det gode tilsyn med arv 
og gaver bør fortsætte. Der blev efterspurgt en nedskrevet procedure. 
 
Protokollatet blev tiltrådt med ovennævnte kommentarer. 
 
Under gennemgangen af Årsregnskab 2017 blev det kommenteret, at udgifterne til medlems-
administrationen og de administrative støttefunktioner er faldet. Dette blev forklaret med fær-
re udgifter til udvikling af medlemshvervningen samt en periode uden erstatning for den afgå-
ede leder af medlemshvervningen, Lene Schmidt. Derudover har der været tale om små-
besparelser på et antal forskellige budgetposter. Det blev foreslået, at den skriftlige forklaring 
til Repræsentantskabet beskriver denne sammenhæng. 
 
Det blev også bemærket, at Årsregnskabet 2017 rummer en besparelse på 1 mio. kr. på 
kommunikation. Dette blev forklaret med, at sekretariatet ikke har haft kapacitet til at bruge 
flere penge samt, at man har ventet med at gennemføre planlagte initiativer på grund af politi-
ske hensyn. Der blev desuden henvist til god praksis, som tilsiger, at det er en god idé at have 
en buffer til ad hoc kampagner. HB gav udtryk for, at det bør prioriteres at bruge de penge, 
der er afsat til kampagner. 
 
Årsregnskab 2017 blev godkendt med ovennævnte kommentarer. 
 
Det blev besluttet at fastholde grundkapitalen på 16 mio. 
 
Under gennemgangen af Helårsstatus blev det kommenteret, at DN Aalborg ikke mener, at 
man har løst opgaven ifm. undersøgelse af konsekvenserne ved medicinrester i spildevand. 
Der blev svaret, at sekretariatet rent faktisk har brugt en del ressourcer på sagen, men måske 
ikke har fået givet DN Aalborg en klar tilbagemelding. Det rettes der op på. 
 
Det blev kommenteret, at Helårsstatusdokumentet ikke er et godt arbejdsredskab til at eva-
luere det sidste års aktiviteter samt at planlægge det kommende års. Der blev svaret, at se-
kretariatet ønsker at arbejde hen imod en AP- og budgetproces, som er mindre bundet af 1-
års intervaller. Tidshorisonten bør være længere. Formen bør også være mere tilgængelig for 
Repræsentantskabet end den nuværende. Der vil komme et oplæg fra sekretariatet. 
 
På baggrund af ovennævnte kommentarer godkendte HB sin indstilling til REP om gennemfø-
relse af aktiviteterne i AP2017. 
 
 
3. Indstilling af revisor 
Kl. 10.30 – 10.35 
 
Sagsfremstilling: Repræsentantskabet vælger statsautoriseret/registreret revisor for DN efter 
indstilling fra HB. Sekretariatet indstiller, at HB indstiller genvalg af revisionsfirmaet BDO 
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. 
 
HB skal: Beslutte indstilling til REP om valg af revisor. 
 
Konklusion: 
Det blev besluttet at genvælge revisionsfirmaet BDO. 
 
 
 

 
 
4. Det kommende repræsentantskabsmøde (inkl. dagsordensforslag) 
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Kl. 10.35 – 11.00 
 
Sagsfremstilling: REP-mødedagsordenen er under udarbejdelse og indeholder blandt andet to 
dagsordensforslag fra Peter Skat Nielsen, Knud Eskesen og Birgitte Bentzon Bang, som dags-
ordenudvalget har besluttet at optage på dagsordenen: Et om Repræsentantskabets sammen-
sætning og ét om Hovedbestyrelsens sammensætning. HB skal tage stilling til sin stemmean-
befaling til de to dagsordensforslag, og hvem der præsenterer dem på REP-mødet.  
 
HB skal: Beslutte stemmeanbefaling samt hvem der repræsenterer HB ved behandlingen af de 
to dagsordensforslag. 
 
Konklusion: 
Under drøftelsen af forslaget til en alternativ sammensætning af Repræsentantskabet blev det 
foreslået, at HB under behandlingen af punktet mundtligt gennemgår fordele og ulemper ved 
forslaget. HB bør undlade en egentlig stemmeanbefaling, da Repræsentantskabet selv bør be-
stemme, hvordan det sammensættes. Der blev udtrykt bekymring over, at forslaget risikerer 
at forpligte afdelingsformænd mere, end de selv ønsker.  
 
Forslaget til en alternativ sammensætning af HB blev behandlet, og det blev bl.a. kommente-
ret, at forslaget dels ikke gavner foreningsdemokratiet, og dels tildeler samrådene magt på 
bekostning af lokalafdelingerne. Der blev fremsat ønske om et historisk overblik over HB’s 
sammensætning over tid samt at den direkte stemmeanbefaling udgår. 

 
På ovenstående baggrund besluttede HB at anbefale Repræsentantskabet ikke at vedtage de 
to fremkomne forslag, samt at Thorkild repræsenterer HB under behandlingen. 

 
 

--- 
 

Pause 11.00 – 11.10 
 

--- 
 
 

5. Honorering af frivillige, som udfører deres erhvervsarbejde i regi af DN  
Kl. 11.10 – 11.45 
 
Sagsfremstilling: Sekretariatet har med udgangspunkt i en HB-beslutning fra 2009 ikke god-
kendt honorering af DN-frivillige, der yder en konkret indsats i en DN-afdeling. Denne praksis 
er der stillet spørgsmålstegn ved, og da spørgsmålet om aflønning i en frivilligorganisation er 
af principiel karakter, har HB bedt Organisationsudvalget om at diskutere, hvordan det skal 
håndteres fremover. OU har drøftet spørgsmålet, dog uden at nå til enighed om, hvilke prin-
cipper der skulle gælde. Der blev fremsat forskellige argumenter og løsningsforslag, som input 
til HB’s beslutning. 
 
HB skal: Beslutte principper for honorering af frivillige, som udfører deres erhvervsarbejde i 
regi af DN’s afdelinger. 
 
Konklusion: 
Det blev præciseret, at den konkrete sag udelukkende omhandler ekskursions- og foredrags-
virksomhed. Det blev desuden foreslået at indskærpe, at der er tale om privates hovederhverv 
– ikke blot erhverv. Antallet af frivillige berørt af problemstillingen vil dermed være forholdsvis 
begrænset. Det blev fremført, at der med en lempelse af den nuværende praksis er en risiko 
for, at HB’s (og andres) uvildighed kan beklikkes, og at man udfører arbejde med forkerte mo-
tiver. Der fandt en drøftelse sted af HB-medlemmernes individuelle habilitet i sagen (jf. HB’s 
forretningsordens §19), og det blev påpeget, at HB kan opfattes som uegnet til at træffe be-
slutning i sagen, hvor et HB medlem har en individuel interesse i sagens udfald. Det blev 
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nævnt, at Repræsentantskabet muligvis er bedre egnet.  
 
HB besluttede at udbede sig juridisk bistand til at afgøre habilitetsspørgsmål og udsætte en 
afgørelse af sagen til næste møde.  
 

--- 
 

Frokost 11.45 – 12.15  
 

--- 
 
 
6. Præsentation af årets kampagner og events 
Kl. 12.15 – 13.15 
 
Sagsfremstilling: Sekretariatet orienterer om årets kampagner og events, dvs. Sommerfugleef-
fekten, Affaldsindsamlingen, Klimakampagnen med fokus på elbiler, Et sprøjtefrit Danmark, 
Naturens dag samt årets ture og arrangementer. 
 
HB skal: Orienteres om årets kampagner og events 
 
Konklusion:  
Årets kampagner og events blev præsenteret. Der blev udtrykt generel tilfredshed med pla-
nerne for årets kampagner og events. Det blev foreslået at inddrage Naturvejlederforeningen i 
Naturens Dag. Det blev oplyst, at der sidste år blev indgået den aftale med Naturvejlederfor-
eningen, at den modtager særligt sammensatte pakker fra DN til at hjælpe dem i naturformid-
lingen. Rune E L efterlyste fokus på større sammenhængende områder. Nærmere oplysninger 
om årets kampagner og events er forbeholdt HB af konkurrenthensyn. 
 
 
7. Kommende HB-møder  
Kl. 13.15 – 13.20 
 
Sagsfremstilling: HB kaster et blik på HB’s rullende arbejdsplan herunder og afstemmer for-
ventningerne til dagsordenerne for de kommende HB-møder.  
 
Der blev føjet følgende til den rullende arbejdsplan: 
- Oplæg til alternativ AP-proces: d. 1.-2. juni   
- Beslutning om honorering af frivillige, som udfører deres erhverv i DN-regi: d. 4. maj  
- Velkomst af ny præsident: d. 4. maj 
 
 
8. Orientering fra HB og sekretariatet  
Kl. 13.20 – 14.00 
 
Sagsfremstilling: HB bliver mundtligt orienteret om aktuelle emner af særlig betydning for 
DN’s politiske ledelse herunder bl.a. regeringens lovforslag om kystsikring samt foreningens 
strategi i forhold til fredningernes tilstand og truslen over for rejsningsretten. Der henvises i 
øvrigt til de interne kommunikationskanaler DN Aktiv, Lobby-info, Presse- og kommunikations-
info og de faglige udvalgs mødereferater. Punktet refereres normalt ikke. 
 
 
 
 
 
 
9. Eventuelt 
Kl. 14.00 – 14.05 
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Der blev gjort opmærksom på, at man med 50.000 underskrifter kan få stillet et lovforslag i 
folketinget – men forslaget skal stilles på en hjemmeside, som bl.a. ikke tillader, at leads bru-
ges efterfølgende. Derudover er det ikke givet, at nogen af tingets partier vil støtte et lovfors-
lag politisk, selvom det har 50.000 underskrifter bag sig. I DN vil vi som hovedregel derfor 
ikke bruge dette instrument. 
 
HB's rullende arbejdsplan 
 

REP-møde lør-søndag 7-8. april 
Naturpolitisk debat med udgangspunkt i præsidentens naturpolitiske beretning 
Godkende Årsregnskab 2017 og drøfte status for AP2017 
Vælge revisor 
Vælge præsident 
Vælge folkevalgte HB-medlemmer 
Vælge formand for NFU og PFU 
Vælge 5 personligt valgte medlemmer 
 

HB-møde fredag 4. maj 
Eventuel opfølgning på forårets REP-møde 
Beslutte opdateret budget 2018 på basis af første kvartals regnskab 
Valg af HB’s repræsentanter til Danmarks Naturfonds bestyrelse 
Honorering af frivillige  
Velkommen til ny præsident 
 
HB-seminar fredag 1-2. juni 
Proces om organisationsstrategi 
Omverdensanalyse som grundlag for arbejdet med AP2019 
Evaluere HB’s møde- og arbejdsform  
Oplæg til alternativ AP-proces 
 
HB-møde fredag 31. august 
Beslutte opdateret budget 2018 på basis af halvårsregnskab 
Drøfte halvårsstatus for gennemførelse af aktiviteterne i AP2018 
Beslutte overordnede prioriteringer og rammer for AP2019 (første udkast til AP2019) 
 
HB-møde fredag 28. september 
Beslutte HB’s indstilling til AP2019 
Beslutte HB’s møde- og arbejdsplan 2019 
Beslutte kriterier for fredninger 
Møde med bestyrelsen i Danmarks Naturfond 
 
HB-møde torsdag 1. november 
Beslutte opdateret budget 2018 på basis af tredje kvartals regnskab 
Beslutte stemmeanbefaling til ændringsforslag til AP2019  
Drøfte dagsordenen for efterårets REP-møde og HB’s rolle på mødet 
 

REP-møde fre-lørdag 17-18. november 
Naturpolitisk debat med udgangspunkt i præsidentens naturpolitiske beretning 
Beslutte Aktivitetsplan og budget 2019 

 
HB-møde fredag 14. december 
Beslutte fredningsplan 2019-2020 
Eventuel opfølgning på efterårets REP-møde 
Julehygge 
 
HB's løbende dagsorden 

- Drøfte behovet for eventuel revidering af DN’s kystpolitik (udskudt fra mødet d. 2. februar 2018) 
- Beslutte ’DN mener’ om vilde bestøvere samt baggrundsnotat (besluttet på mødet d. 2. februar 2018) 
- Drøfte bankforbindelse (Merkur) (Rune K L, mødet d. 3. marts 2017) 
- Drøfte faglige udvalg, netværk, studenterafdelinger (Hans Jürgen, mødet d. 6. okt. 2017)  
- Beslutte, om DN 1) vil være repræsenteret i fondsbestyrelsen for Møns Klints Geocenter 2) Hvordan DN vil 

være repræsenteret. MLJ har aftalt, at Niels Natorp fremsender et bidrag til et beslutningsgrundlag ultimo 
april – primo maj. Emnet skal dermed på HB’s dagsorden senest d. 1.-2. juni. (Michael Leth Jess, efter 
tlf.samtale med Geocentret d. 13. marts 2018). 
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