
 

 

Dato: 1. juni 2018 
Til: Hovedbestyrelsen 
Skrevet af: Mads Peter Aagaard Madsen, 20 86 24 94, mads@dn.dk 

 

 
 
 

Referat fra 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 (undtagen pkt. 8), 
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. 4), Therese Nissen (pkt. 5), 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 
 
Referatet blev godkendt. 
 
 
3.  DN’s arbejde og opgaver: Visioner for arbejdet i DN og HB   
Kl. 10.00 – 11.15 
 
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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Konklusion: 
 
Præsidenten gav sit bud på DN’s fremtidige arbejde som et oplæg til diskussion. Oplægget ved-
lægges referatet. Essensen af præsidentens oplæg gik ud på at skabe forandring for naturen gen-
nem handling, synlighed og indflydelse.  
 
Præsidenten blev rost for sin præsentation og opfordret til at indlede fremtidige AP-processer 
med tilsvarende oplæg. 
 
Der udspandt sig en længere debat med udgangspunkt i præsidentens oplæg, og det blev bl.a. 
påpeget, at handling ikke altid er løsningen. Eksempelvis i kampene om de statslige arealer er løs-
ningen nærmere at afstå fra handling og dermed lade arealerne præges af naturens egne dyna-
mikker. Det blev fremført, at det på flere områder gør sig gældende, at passivitet er bedre for na-
turen end aktivitet. 
 
Det blev kommenteret, at selvom det kan være svært for DN at rejse dagsordener alene, er det 
foreningens opgave at gøre forsøget og løfte emner videre til folk, så de begynder at tale om dem. 
 
Det blev konkluderet, at der blandt mange danskere i øjeblikket er en bred stemning for at kæmpe 
for naturen, og at man deltager i kampen med en form for handling, hvis man undlader at rydde 
gennemgribende op i naturen.  
 
DN skal kunne begge dele: både tale ind i eksisterende dagsordener og tage egne dagsordener op 
men samtidig være meget omhyggelige med, hvornår vi gør hvad og med hvilke metoder. 
 
De konkrete politiske mål, som HB samledes om var: 
 

 Jordreform – herunder vildere natur på de offentlige arealer 

 Fremdrift for det Grønne Danmarkskort 

 Bedre natur på eksisterende naturarealer 

 Mere Natura2000 beskyttet natur 

 Mangfoldig natur i byer, byrum og landbrug 

 Øresund skal beskyttes mod trawl 

 Langsigtet plan for udvikling af økologien 

 Støtte og udbrede kommuneforbud mod sprøjtegifte 

 Mere klima i kommunerne (udvikling af klimakommunekonceptet) 

 Erhvervssamarbejde for cirkulær økonomi – herunder plast 

 Langsigtet plan for havnaturen  
 
 
4.  Formen for den indledende politiske proces frem mod AP 2019  
Kl. 11.15 – 11.30 (fremrykket i fht. dagsorden) 
 
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-
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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. 
 
Konklusion 
 
HB besluttede, at 
- Sekretariatet på mødet d. 1. juni præsenterer et beslutningsoplæg, som dels vil have en mere 

overordnet karakter end hidtil og dels vil give et bud på, hvordan et HB-forslag til AP2019 vil 
kunne se ud 

- Præsidenten på samme møde præsenterer sine tanker om kampagner 

- Den egentlige prioriteringsdiskussion tages til mødet i august.  
 

5. 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’ 
 
Konklusion: 
Det blev kommenteret, at det største problem for de vilde bier er manglende natur og sprøjtemid-
ler, hvilket ikke afspejles af teksten i sin nuværende form.  
 
HB besluttede, at 
- Sekretariatet sender den tilrettede version af ’DN mener’ til HB’s godkendelse sammen med 

referatudkastet. 
- Sekretariatet inkluderer den godkendte version af ’DN mener’ i dialogen med den nye mini-

ster, som har givet udtryk for interesse i emnet.  
- Sekretariatet bringer en artikel i medlemsbladet om konkurrencen mellem honning og vilde 

bier foranlediget af, at vi i dag ved mere om emnet - og at landskabet har ændret sig - siden 
bladet senest bragte en artikel om emnet. 

 
 

--- 
 

Frokost 11.45 – 12.20  
 

--- 
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5.  Opfølgning på forårets REP-møde  
Kl. 12.20 – 12.40 
 
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 
 
Konklusion: 
Det blev kommenteret, at valg til posterne som udvalgsformænd ikke er mindre vigtige end  
direkte valg til HB. Der blev derfor argumenteret for, at kandidater ved begge valg bør tildeles det 
samme antal minutter til præsentation.  
 
Det blev bemærket, at der i en af evalueringsbesvarelserne er fremsat et ønske om, at HB tager 
emnet ’erstatningsnatur’ op med udgangspunkt i NFU’s overvejelser om emnet på NFU’s næste 
møde. 

 
HB besluttede, at  
- Sekretariatet indstiller til Dagsordenudvalget, at der bør gælde de samme regler for præsenta-

tion af kandidater til hhv. direkte valg til HB og valg til udvalgsformandsposterne. 
- Tilføje emnet ’erstatningsnatur’ til HB’s rullende dagsorden 
 
 
6. Opdateret budget 2018 på basis af første kvartals regnskab 
Kl. 12.40 – 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 
 
Konklusion: 
Hovedbestyrelsen tog første kvartals regnskab til efterretning og nikkede til det opdaterede 
budget. 
 

 

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.  
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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 
 
Konklusion: 
Der blev peget på, at Danmarks Naturfonds rolle i forhold til Den Danske Naturfond måske kan 
forekomme uklar, bl.a. på grund af navneslægtskabet, og at Danmarks Naturfond derfor måske 
bør markedsføres bedre. Det blev suppleret, at Danmarks Naturfond burde være mere ambitiøs. 
Til det blev der kommenteret, at økonomien ikke altid matcher ambitionerne, og at fonden bør 
fokusere på, hvad den har mulighed for – ikke på, hvad den IKKE har mulighed for. 
 
HB besluttede at 
- Bakke op om, at der udarbejdes en ny samarbejdsaftale med Danmarks Naturfond 
- Opfordre til, at fondsbestyrelsen eksplicit tager stilling til Den Danske Naturfond: Hvad betyder 

dens eksistens, for hvordan fondsbestyrelsen agerer? 
- Invitere fondsbestyrelsen til at orientere om dens aktiviteter, og hvad DN’s bidrag til fonden 

bruges til  
- Efterspørge et bud fra fondsbestyrelsen på, hvordan medlemmerne holder sig orienterede om, 

hvilke aktiviteter der foregår i fondens regi  
- Den kommende samarbejdsaftale skal fremhæve, at 1) fonden skal tjene til demonstration 2) 

hvilke mål, der ønskes nået 
- Finder en dato for et fysisk møde med fonden, så man i fællesskab kan formulere et udkast til 

en samarbejdsaftale 
 

 
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 
 
 
Konklusion 
 
Det blev fremhævet, at den nuværende formulering i retningslinjer rummer fortolkningsmulighe-
der. Formuleringen ’særlige tilfælde’ åbner for, at DN’s frivillighedsarena kan udnyttes som et for-
retningsområde, hvilket, kan man mene, ikke er hensigtsmæssigt. For at imødegå dette blev det 
foreslået at fastholde retningslinjernes nuværende ordlyd men at indføje i referatet fra dette mø-
de, at HB er opmærksom på, at ’sagsbehandling o.lign.’ ikke hører til under ’særlige tilfælde’. 
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Det blev modargumenteret, at bekymring for, at nogen skulle finde på en forretningsmodel, der 
udnytter et behov blandt DN’s frivillige, bør tilsidesættes af hensyn til de fordele, der er, ved at 
imødekomme det pågældende behov. Desuden er der så vidt vides ikke tale om en bekymring 
med ophæng i reelle tal – hverken Rune Engelbreth Larsen eller Kjeld Hansen har med deres bøger 
modtaget tilstrækkeligt med honorarer i DN-regi, til at der er tale om en forretningsmodel, der 
udnytter nogen. 
 
Det blev påpeget, at diskussionen skyldes tolkningen af de nuværende regler, som tidligere har 
været stram. Hvis man inden for de eksisterende regler kunne tolke anderledes, behøver man ikke 
ændre reglerne. 
 
HB besluttede, at 
- Fastholde formuleringerne i de nuværende regler 
- Sekretariatet udarbejder et fortolkningspapir, som opsamler de på mødet fremkomne kom-

mentarer og adresserer den nuværende problemstilling, at en frivillig kan hyres af sekretaria-
tet men ikke af en lokalafdeling. 

 
 
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. 
1.-2. juni udsættes til d. 31. august – 1. september.  
 
HB besluttede, at  
- Udsætte det planlagte seminar d. 1.-2. juni til d. 31. august – 1. september. 
- Fredag d. 1. juni indgår i mødekalenderen som almindelig mødedag 
- Afholde seminaret i Jylland af hensyn til Thorkilds SR-møde 
 
 
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 
 
Der blev gjort opmærksom på, at forskerne har fået en god rolle i L&F’s biodiversitetsforum, hvil-
ket har medført enighed på en række punkter. Næste møde er i september, så hvis HB ønsker at 
deltage, skal der rettes henvendelse til Lone Andersen. Jægerne og Friluftsrådet er med.  
 
Det blev kommenteret, at det kunne give mening at genoverveje HB’s beslutning, men samtidig 
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blev der advaret om fortilfælde for, at DN’s medvirken i forskellige udvalg har resulteret i afkon-
kretiseringen af ellers løfterige formål. 
 
Det blev fremført, at der bør ryddes op i det regelmorads, der forhindrer vild natur. Det blev 
kommenteret, at emnet kunne udgøre et punkt på HB’s dagsorden i løbet af efteråret, hvilket 
kunne igangsætte et arbejde med at få et mere forkromet overblik over de regelsæt, der forhin-
drer mere vild natur.  
 
 
HB's rullende arbejdsplan 
 
HB-møde fredag 1. juni 
Omverdensanalyse som grundlag for arbejdet med AP2019 
Oplæg til alternativ AP-proces 
DN’s repræsentation i Geo-centrets bestyrelse 

Indledende snak om regelmoradset, der forhindrer vild natur og en snak om, hvad endemålet for arbejdet skal være (aftalt på 

mødet d. 4. maj: punktet skal på juni-mødet)  

 
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). 

- 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) 


