
 
 
 
Dato: 25. maj 2018 
Til: Hovedbestyrelsen 
Skrevet af: Mads Peter Aagaard Madsen, 20 86 24 94, mads@dn.dk  

 
 
 

Dagsorden for møde i 
Hovedbestyrelsen d. 1. juni 2018 
 
 

• Tid: Fredag d. 1. juni kl. 9.30 – 15.10   

• 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, 
Kathrine Hegelund (pkt. 2), Walter Brüsch (pkt. 4), Thyge Nygaard (pkt. 5), Rikke Lundsgaard 
(medarbejd.rep.) og Mads Peter Aagaard Madsen (ref.) 

 
 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 4. maj 2018  
Kl. 9.30  
 
 
2.  Overordnede prioriteringer  
Kl. 9.30 – 11.45 
 
Sagsfremstilling:  
På mødet til august får HB præsenteret sekretariatets første udkast til Aktivitetsplan og budget 
2019. Som udgangspunkt for sekretariatets arbejde hen over sommeren, skal HB forholde sig til en 
omverdensanalyse og på den baggrund foretage en helt overordnet prioritering af, hvad vej DN 
skal gå i 2019.  
 
HB skal:  
Beslutte overordnet prioritering i AP2019 
 
Bilag:  
Intet bilag 
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--- 
 

Frokost 11.45 – 12.15  
 

--- 
 
 
3.  DN’s repræsentation i Fonden GeoCenter Møns Klints bestyrelse 
Kl. 12.15 – 13.15 
 
Sagsfremstilling:  
Fonden GeoCenter Møns Klint udlejer bygninger og udstilling til GeoCenter Møns Klint a/s. Hidtil 
har kommunen haft 2 medlemmer af hver enhed, men i forbindelse med at den kommunale 
driftsgaranti udløb i 2017, har det været et ønske at mindske kommunens indflydelse. 
 
Hidtil har DN og Friluftsrådet haft en plads til deling. Den er tidligere gået på skift, men besættes 
p.t. af Henrik B. Simonsen, der både er med i DN Vordingborg og Friluftsrådet. 
 
Det har været drøftet både at give DN og Friluftsrådet en plads i fonden (2 ud af 5 til de grønne 
organisationer) og nu også at give os en hver i hhv. fond og a/s. 
 
HB skal:  
Beslutte,  

• om DN vil være repræsenteret i fondsbestyrelsen for Møns Klints Geocenter 
• i givet fald hvordan DN ønsker at være repræsenteret. 

 
Bilag:  
3-1 Skriftligt beslutningsgrundlag inkl. bidrag fra Nils Natorp, Direktør for GeoCenter Møns Klint 

a/s (eftersendes primo uge 22) 
 
 
4. Den aktuelle grundvandsproblematik  
Kl. 13.15 – 13.45 
 
Sagsfremstilling:  
Grundvand og drikkevand et truet. Derfor anbefaler og arbejder DN for, at landbrug og andre er-
hverv skal ophøre med at anvende sprøjtegifte i vandværkernes indvindingsoplande, særligt i bo-
ringsnære beskyttelsesområder men også i de pesticidsårbare indsatsområder, hvor morgenda-
gens grundvand dannes. Kommunerne har ret til at give påbud om at ophøre med at bruge sprøj-
tegifte i indsatsområderne, men landbrugsorganisationerne påklager denne ret. DN arbejder for at 
kommunerne fremover stadig har denne ret, og DN har en nøgleposition i debatten om sprøjtegif-
te i grund og drikkevand. Oplægget vil omhandle grundvandsdannelse, vandforsyning og forure-
ning samt gennemgå den senere tids mange fund af både forbudte og godkendte sprøjtegifte i 
grundvand. Miljøstyrelses godkendelsesordning m.m. vil også blive omtalt.  
 
HB skal:  
Orienteres om den aktuelle grundvandsproblematik 
 
Bilag: 
4-1  Notat om udfordringer for samfundet og vandforsyningen 
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5. DN’s arbejde med jordreform og jordfordeling 
Kl. 13.45 – 14.15 
 
Sagsfremstilling:  
Siden vedtagelsen af DN’s landbrugspolitik i 2009, har sekretariatet arbejdet på måder, hvormed 
målet om udtagning af 200.000 ha lavbundsjord og et tilsvarende areal på højbund, kan gennem-
føres. I denne proces er det blevet stadig mere klart, at jordfordeling vil være et meget centralt 
virkemiddel til gennemførslen af dette mål. Da DN i 2014 blev inviteret til at deltage til Real Danias 
Collective Impact arbejde, var jordfordeling derfor det første indspil vi bidrog med, og i 2015 
igangsattes et pilotprojekt med multifunktionel jordfordeling. Oplægget vil kort gennemgå hvor-
dan jordfordeling fungerer, resultaterne af de tre projekter under Collective Impact og en forvent-
ning til det fremadrettede arbejde. 
 
HB skal:  
Orienteres om DN’s holdning til jordreform og jordfordeling 
 
Bilag: 
Intet bilag 
 
 
6. Kommende HB-møder  
Kl. 14.15 – 14.20 
 
Sagsfremstilling: HB kaster et blik på HB’s rullende arbejdsplan herunder og afstemmer forvent-
ningerne til dagsordenerne for de kommende HB-møder.  
 
 
7.  Til efterretning 
Kl. 14.20 – 14.25 
 
Sagsfremstilling:  
På mødet i maj drøftede HB retningslinjer for honorering af frivillige, som udfører deres erhvervs-
arbejde i regi af DN. På baggrund af de fremkomne kommentarer fremlægger sekretariatet sin 
fortolkning af HB’s beslutning. 
 
HB skal:  
Præsenteres for sekretariatets fortolkningspapir 
 
Bilag: 
7-1 Sekretariatets fortolkning af regler for honorar 
 
 
8. Orientering fra HB og sekretariatet  
Kl. 14.25 – 15.05 
 
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 frednin-
gernes tilstand og truslen over for rejsningsretten. Der henvises i øvrigt til de interne kommunika-
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tionskanaler DN Aktiv, Lobby-info, Presse- og kommunikationsinfo og de faglige udvalgs møderefe-
rater. Punktet refereres normalt ikke. 
 
 
9. Eventuelt 
Kl. 15.05 – 15.10 
 
 
 
HB's rullende arbejdsplan 
 
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) 
Regler til gene for vild natur (På mødet d. 4. maj besluttede HB, på Jonas’ foranledning, at tage en indledende drøftelse  
om det regelmorads, som forhindrer mere vild natur, samt om, hvad endemålet for arbejdet med at reducere antallet af regler skal 
være) 
 
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)  
- Evaluere HB’s møde- og arbejdsform. (Som følge af det nylige præsidentskifte blev det på HB-mødet d. 4. maj besluttet at 

sætte emnet på den løbende dagsorden) 
- Drøfte ’erstatningsnatur’ (ønske i en af evalueringsbesvarelserne efter REP i Faaborg, april 2018, og besluttet på HB-

mødet d. 4. maj) 
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