
 
 
 
Dato: 26. april 2018 
Til: Hovedbestyrelsen 
Skrevet af: Mads Peter Aagaard Madsen, 20 86 24 94, mads@dn.dk  

 
 
 

Dagsorden for møde i 
Hovedbestyrelsen d. 4. maj 2018 
 
 

• Tid: Fredag d. 4. maj kl. 9.30 – 15.45   

• Sted: Masnedøgade 20, mødelokalet i kælderen 

• Deltagere: Maria Reumert Gjerding (mødeleder), Rune Engelbreth Larsen, Rune Kjærgaard 
Lange, Hans Jürgen Stehr, Jan Tidemand, Jonas Geldmann, Birgitte Marcussen, Peter Esbjerg, 
Thorkild Kjeldsen, Lone Søderkvist Kristensen, Merete Vigen Hansen  

• Afbud:  

• Fra Sekretariatet: Søren Bojer Nielsen, Michael Leth Jess, Katja Dahlberg, Morten Pedersen, 
Rikke Lundsgaard (medarbejd.rep.) og Mads Peter Aagaard Madsen (ref.).  

 
 
 
1. Velkommen til DN’s nye præsident, Maria Reumert Gjerding 
Kl. 9.30 – 9.40 
 
 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 16. marts 2018  
Kl. 9.40 – 10.00 
 
 
3.  DN’s arbejde og opgaver: Visioner for arbejdet i DN og HB   
Kl. 10.00 – 11.30 
 
Sagsfremstilling: Præsidenten giver et oplæg om tanker og ønsker til DN’s arbejde, herunder sam-
arbejdet i HB og arbejdet i DN’s sekretariat. 
 
HB skal: Orienteres om og debattere Præsidentens tanker og ønsker. 
 
Bilag: Intet bilag. 
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4. Vilde bestøvere 
Kl. 11.30 – 11.45 
  
Sagsfremstilling: På HB’s møde d. 2. februar 2018, besluttede HB, at udkastet til ’DN mener – vilde 
bestøvere’ skulle revideres yderligere og kortes mere ned. Det har Sekretariatet nu gjort. 
 
HB skal: Beslutte ’DN mener – vilde bier’ 
 
Bilag:  
4-1 Udkast til ’DN mener - om vilde bier’ 
 
 

--- 
 

Frokost 11.45 – 12.15  
 

--- 
 
 
5.  Opfølgning på forårets REP-møde  
Kl. 12.15 – 12.30 
 
Sagsfremstilling:  
Repræsentantskabets forårsmøde i Faaborg d. 7.-8. april er blevet evalueret. 
 
HB skal:  

• Orienteres om evalueringen af mødet 
• Give evt. input til efterårets møde i Kolding 

 
Bilag:  
5-1 Evalueringsrapport 
 
 
6. Beslutte opdateret budget 2018 på basis af første kvartals regnskab 
Kl. 12.30 – 13.00 
 
Sagsfremstilling: Som et led i HB’s økonomistyring forelægger Sekretariatet kommenterede kvar-
talsregnskaber og tilhørende budgetopfølgninger. 
 
HB skal: Orienteres om 1. kvartals regnskab 2016. 
 
Bilag: 
6-1 Kvartalsregnskab 
6-2 Forklaring af 1. kvartals regnskab 
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7. Samarbejdsaftale med Danmarks Naturfond 
Kl. 13.00 – 14.00 
 
Sagsfremstilling: Den eksisterende samarbejdsaftale løber i perioden 2013-2020. Aftalen er på 
nogle punkter ikke tidssvarende i forhold til det faktiske samarbejde.  
 
HB skal: Beslutte, om der skal tages initiativ til at udabrejde en ny samarbejdsaftale mellem DN og 
Danmarks Naturfond. 
 
Bilag:  
7-1 Samarbejdsaftale 2013 – 2020 
 

 
8. Honorering af frivillige, som udfører deres erhvervsarbejde i regi af DN  
Kl. 14.00 – 14.30 
 
Sagsfremstilling: DN honorerer som hovedregel ikke foreningens frivillige, men denne praksis er 
der blevet stillet spørgsmål ved, og HB skal derfor beslutte, om de nuværende retningslinjer skal 
ændres. 
 
HB skal: Beslutte om principperne for honorering af frivillige skal ændres 
 
Bilag:  
8-1 Indstilling om honorering af frivillige 
8-2 Rune Engelbreth Larsens notat 
8-3 Juridisk redegørelse om habilitet 
 
 
9.  Formen for den indledende politiske proces frem mod AP 2019 
Kl. 14.30 – 14.55 
 
Sagsfremstilling:  
Vi har gennem de seneste 3-4 år eksperimenteret med formen for HB’s indledende politiske drøf-
telser i AP-processen på junimødet, men det er endnu ikke lykkedes at finde en form, som både 
sekretariatet og HB finder rigtig. Drøftelserne skal give sekretariatet det bedst mulige indblik i HB’s 
ønsker til overordnede prioriteringer, så der henover sommeren kan arbejdes videre med et kon-
kret oplæg til den kommende aktivitetsplan. HB anmodes om bordet rundt at komme med nogle 
rammer angående form og indhold for den behandling af AP 2019, der skal ske på mødet 1. juni. 
 
HB skal: Drøfte formen for den indledende politiske proces frem mod AP 2019 
 
Bilag: Intet bilag. 
 
 
10. Kommende HB-møder  
Kl. 14.55 – 15.00 
 
Sagsfremstilling: HB kaster et blik på HB’s rullende arbejdsplan herunder og afstemmer forvent-
ningerne til dagsordenerne for de kommende HB-møder. Det foreslås, at det planlagte seminar d. 
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1.-2. juni udsættes til d. 31. august – 1. september. Fredag d. 1. juni vil i stedet indgå i mødekalen-
deren som almindelig mødedag. 
 
 
11. Orientering fra HB og sekretariatet  
Kl. 15.00 – 15.40 
 
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 kommunikationsinfo og de fagli-
ge udvalgs mødereferater. Punktet refereres normalt ikke. 
 
 
12. Eventuelt 
Kl. 15.40 – 15.45 
 
 
HB's rullende arbejdsplan 
 
HB-møde fredag 1. juni 
Omverdensanalyse som grundlag for arbejdet med AP2019 
Evaluere HB’s møde- og arbejdsform  
Oplæg til alternativ AP-proces 
DN’s repræsentation i Geo-centrets bestyrelse 
 
HB-seminar fredag 31. august – 1. september 
Proces om organisationsstrategi 
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) 
- 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 repræ-

senteret. 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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