
 
 
 

Dato: 27. september 2018 
Til: Hovedbestyrelsen 
Skrevet af: Mads Peter Aagaard Madsen, 20 86 24 94, mads@dn.dk  

 
 
 

Referat for Hovedbestyrelsens seminar  
d. 31. august – 1. september 2018 
 
 

 Tid: Fredag d. 31. august kl. 11.30 – Lørdag d. 1. september kl. 12.45   

 Sted: Danhostel Rebild, Rebildvej 23, 9520 Skørping.  
Telefon: 98 39 13 40 Mail: rebild@danhostel.dk 

 Deltagere: Maria Reumert Gjerding (mødeleder), Jan Tidemand, Rune Engelbreth Larsen, Hans 
Jürgen Stehr, Jonas Geldmann (kun fredag), Birgitte Marcussen, Peter Esbjerg, Thorkild Kjeld-
sen, Merete Vigen Hansen, Rune Kjærgaard Lange 

 Afbud: Lone Søderkvist Kristensen, Morten Pedersen 

 Fra Sekretariatet: Søren Bojer Nielsen, Michael Leth Jess, Katja Dahlberg, Kathrine Hegelund 
(kun fredag), Rikke Lundsgaard (medarbejd.rep. - kun fredag), og Mads Peter Aagaard Madsen 
(ref.) 

 
 
FREDAG 

 
 

--- 
 

Kaffe, brød, ost og frugt 11.00 - 11.30  
 

--- 
 
Inden mødets påbegyndelse blev det foreslået at føje et punkt til dagsordenen vedr. vildsvineheg-
net samt at afvikle orienteringspunktet som det første på lørdagens dagsorden. Baggrunden var 
hhv. udmeldingerne i medierne om hegnet fra forskellige repræsentanter for DN, samt at Merete 
var nødt til at forlade mødet før dets afslutning.  
 
Begge forslag blev vedtaget. 
 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 1. juni 2018  
Kl. 11.30  
 
Referatet blev godkendt. 
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2. Genovervejelse af bankforbindelse 
Kl. 11.30 – 12.00 
 
Sagsfremstilling:  
RKL ønsker spørgsmålet om DN’s bankforretninger med Danske Bank genovervejet. 
 
HB skal:  
Diskutere og tage stilling til om DN fortsat skal benytte Danske Bank som bankforbindelse. 
 
Bilag:  
2-1 Indstilling om genovervejelse af flytning af DN’s almindelige bankforretninger 
 
Konklusion: 
Rune KL argumenterede for, at DN skifter bankforbindelse, da det i sig selv er et vigtigt signal og 
dermed bidrager til grøn omstilling. 
 
Under debatten blev der opfordret til at lægge vægt på parametre som etik, miljø, sikkerhed og 
omkostninger, inden HB træffer beslutning om evt. bankskifte. 
 
HB besluttede at forlade Danske Bank og bestilte et notat fra Sekretariatet til afklaring af relevante  
alternative bankforbindelser på næste HB-møde d. 28. sept.  
 
 
3.  Danmarks Naturfonds medlem af bestyrelsen for DN 
Kl. 12.00 – 12.30 
 
Sagsfremstilling:  
HB skal i 2018 udpege et medlem til Danmarks Naturfonds bestyrelse. Naturfonden har i forbin-
delse med en revision af fondens vedtægter formuleret nogle ønsker til fondens bestyrelsessam-
mensætning og dermed til bestyrelsens medlemmer. 
 
HB skal:  
Overveje mulige kandidater til en plads i Naturfondens bestyrelse. 
 
Bilag: 
3-1 Udpegning af medlem til bestyrelsen for Danmarks Naturfond 
 
Konklusion: 
 
En konkret kandidat blev bragt på banen af præsidenten. Præsidenten opfordrede HB til at frem-
sætte andre forslag. 
 
HB besluttede, at  

- Præsidenten afklarer med Niels Peter Hansen, DN-repræsentanten aktuelt på valg, om han 
ønsker at genopstille 

- Danmarks Naturfonds bestyrelse forbereder til næste møde: Et notat vedr. fondsbestyrel-
sens nuværende sammensætning af og behov for kompetencer 



3 

- Sekretariatet forbereder til næste møde: en præsentation af øvrige kandidater samt den 
eller dennes kompetencer i forhold til den øvrige bestyrelse samt den eller dennes indsigt i 
Skovsgaard. 

- DN’s repræsentant skal være en person med økonomisk baggrund 
 
 
4.  Halvårsregnskab og halvårsstatus for gennemførelse af aktiviteterne i AP2018 
Kl. 12.30 – 13.30 
 
Sagsfremstilling:  
HB gør status for DN’s aktiviteter pr. midten af 2018, så forventningerne til hele 2018 kan opdate-

res, og så vi har et godt grundlag for arbejdet med Aktivitetsplan for 2019. HB skal herudover ori-

enteres om halvårsregnskabet og forventningerne til årets resultat (estimat).  

 
HB skal:  
 

 Orientere sig om status for gennemførelse af aktiviteterne i AP2018 og eventuelt komme 
med input, som kan indgå i fremadrettede initiativer for resten af 2018 

 Beslutte opdateret budget 2018 på basis af halvårsregnskab 
 
Bilag:  
4-1 Budgetopfølgning 2. kvt. 2018 – sammenligning  
4-2 Budgetopfølgning – regnskabsforklaring 
4-3 Halvårsstatus (eftersendes) 
 
Konklusion 
 
Halvårsregnskab: 
Sekretariatet redegjorde for udfordringer i halvårsregnskabet (som HB tidligere er blevet oriente-
ret om): 

- En teknisk fejl i lønberegningen, som har medført et underskud på ca. 1,5 mio. kr.  
- En portostigning, som har øget udgiften til Natur & Miljø med ca. 500.000 kr. 

 
Sekretariatet vurderede, at det snarere er prioriteringer end besparelser, der kan finansiere større 
projekter i 2019. 
 
HB besluttede at bestille en 

- Orientering om medlemsfrafald samt bud på, hvad der kan gøres for at mindske det 
- Omkostningsanalyse samt overblik over, hvordan indtægterne kan øges 

 
Halvårsstatus: 
 
Formen på dokumentet blev drøftet. Som tidligere var der både tilhængere af statusdokumentet, 
idet det giver indblik i, hvad sekretariatet laver, og modstandere, fordi dokumentet ikke giver til-
strækkeligt indsigt i, hvorvidt DN arbejder i den rigtige retning. HB udtrykte ønske om, at den nye 
mere strategiske Aktivitetsplan medfører status på fx 10-20 nedslagspunkter, som bedre viser, 
hvordan det går i forhold til de strategiske mål.  
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X. Vildsvinehegnet (tilføjet dagsordenen efter forslag ved mødets påbegyndelse) 
Kl. 13.30- 14.15 
 
Sagsfremstilling:. Den konkrete anledning til behandlingen af dette emne er en henvendelse til HB 
om at reagere hurtigt på regeringens planer om at etablere et vildsvinehegn i Sønderjylland. Efter-
følgende har Rune EL offentligt slået til lyd for en anden og mere offensiv linje i sagen end den, der 
hidtil har været udmeldt. Sagen viser dels et behov for at forankre DN’s linje i konkrete sager i HB, 
dels et behov for en procedure for hvordan et HB-medlem kan få en sag rejst, hvis vedkommende 
er uenig i linjen.  
 
HB drøftede spørgsmålet om, hvordan en evt. intern uenighed i HB fremover håndteres. Ifølge 
vedtægterne kan der ikke konkluderes på et dagsordenpunkt, der ikke er meddelt i forvejen. 
 
Bemærkninger: 
 
HB samledes om, at 

- DN er et ’vi’, og at alle har et ansvar for at undgå misforståelser. Præsidenten opfordrede 
til, at alle reflekterer over dette. 

- Hvis man som HB-medlem er i tvivl om – eller uenig i – DN’s positionering i en given sag, 
bør man med det samme kontakte Præsidenten 

- I akutte tilfælde henvises HB-medlemmerne til Podio og direkte kontakt til Præsidenten, så 
både Præsident og Sekretariatet er orienteret, og der hurtigt kan findes en fælles løsning 

- Det beror på Præsidenten og Sekretariatets konkrete vurdering, om HB inddrages i et evt. 
høringssvar. 

- DN skal være synlig i den offentlige debat ifht. at erklære og proaktivt fremme modstanden 
mod vildsvinehegnets etablering 

 
--- 

 
Frokost 14.15 – 14.45  

 
--- 

 
 
5.  Overordnede prioriteringer i AP2019 samt input fra organisationen 
Kl. 14.45 – 16.00 
 
Sagsfremstilling:  
HB havde i maj den første drøftelse af, hvilke politiske mål DN skal arbejde for – med udgangs-
punkt i de krydsfelter, hvor det er muligt rent faktisk at få indflydelse og nå resultater, fordi andre 
også ønsker at finde løsninger. De politiske mål og foreløbige strategiske overvejelser har været 
udgangspunktet for sekretariatets fortsatte arbejde med AP2019, ligesom de har været sendt ud i 
organisationen med henblik på at få input til HB’s fortsatte drøftelser. Der er kommet 33 bidrag, 
som HB skal tage stilling til.  
 
På baggrund af oplæg på mødet fortsættes og konkretiseres ønskerne til DN’s fremtidige arbejde 
og dermed til AP2019.  
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Sidste behandling, inden HB’s forslag til AP2019 sendes til repræsentantskabet, finder sted på næ-
ste HB-møde den 28. september.  
 
HB skal:  
Beslutte overordnede prioriteringer og rammer for AP2019 (første udkast til AP2019) 
 
Bilag:  
5-1 AP-input fra organisationen til AP 2019 

 
Konklusion: 
Præsidenten leverede et oplæg, hvor hun redegjorde for sine visioner. Oplægget beskrev hvor, 
foreningens kræfter skal sættes ind, for at vi kan have en realistisk forventning om at gøre en for-
skel. 
 
Der udspandt sig en debat om oplægget, hvorunder HB vendte at 
 

 Udskifte de strategiske sigtelinjer til fordel for  
- en vision om DN som den vigtigste aktør for Danmarks grønne omstilling og  
- en fleksibel tilgang til valget af politiske fokusområder afhængig af, hvor vi kan (og 

skal) skabe resultater. 

 Fokusområderne defineres så vidt muligt i aktivitetsplanen, men kan skifte i løbet af året  

 Sætte fokus på FN’s verdensmål i højere grad end hidtil og inddrage dem i DN’s arbejde 

 De langsigtede mål skal fremgå af AP’en (i et 3-5 års perspektiv) 

 Sætte stærkt fokus på havet – ikke kun Øresund – og afklare aktivitetsområderne nærmere 

med bl.a. WWF 

 Dreje fokus i arbejdet med fredninger mere i retning af arealbeskyttelse generelt og sup-
plere med dokumentation 

 Øge fokus på de selvforvaltende arealer med helårsgræsning som løsningen, jf. ny rapport  

 Bestille et oplæg fra sekretariatet om jordreformen  

 Øge fokus på Natura 2000 og det grønne danmarkskort - og de tørre overdrev 

 Øge arbejdet frem mod COP’en i Kina i 2020, som er partskonferencen for biodiversitets-
konventionen 

 Afklare klimakommunernes fremtid 

 Indlede et evt. samarbejde med Det Økologiske Råd på energiområdet og ifm. klimakam-
pagnen (om el-biler - som allerede er vedtaget) 

 Bakke de to foreslåede kampagner op (naturbegejstringsmedlemskampagne og klimakam-
pagne - med konkrete handlingsanvisninger)  

 Ønske en skarpere ”Vild natur”-kampagne eller ”Urørt skov” (udover/i stedet for naturbe-
gejstringsmedlemskampagne?)  

 Fastholde fokus på medlemsfrafald og på at udvikle alternativer til medlemstegningen 

 Fokusere mere på virksomhedssamarbejde, navnlig om cirkulær økonomi, herunder fast-
holdelse af plastdagsordenen og udvikling af nye fokusområder som tekstiler og mad – og 
revidere virksomhedsstrategien 

 Styrke udviklingen af Naturens Universitet: klimaguider, meningsdannere, uddannelse af 
medlemmer generelt samt uddannelse i kommunikation- og presse, så lokalafdelingerne 
kan blive stærkere i at løfte lokale sager og lokale dagsordener. 

 Fastholde plastdagsordenen på det nuværende niveau. 

 Ikke opprioritere synligheden ift. energi, da der er mange andre aktører på området der er 
stærke 



6 

 Holde fast på drikkevandsdagsordenen – da det er en stærk DN mærkesag 

 Fokusere mere på fonde (og ekstern finansiering) 

 Nedsætte en arbejdsgruppe som gentænker butikken og afsøger, om der er et marked for 
et nyt butikskoncept med produkter til dem, der gerne vil handle bæredygtigt. Butikken 
skal være et konkret gode for vores medlemmer – gerne med fornuftige rabatter. 

 Undersøge potentialet for at tage føringen på kulstofbinding - en voksende klimadagsor-
den, som bindes sammen med foreningens landbrugsindsats  

 Afklare, om DN skal arbejde på at blive en paraplyorganisation for (og som formidler af) 
grønne initiativer - eller i stedet satse på nye frivilligprojekter 

 Besvare de 33 indkomne forslag fra organisationen efter næste møde d. 28. september 
 

--- 
 

Eftermiddagskaffe 16.00 – 16.20 
 

--- 

 
 
5.  Overordnede prioriteringer i AP2019 samt input fra organisationen (fortsat) 
Kl. 16.20 – 18.30 
 
Se ovf. 
 

 
--- 

 
Middag 19.00 – 20.30  

 
--- 

 
 
LØRDAG 

 
 

--- 
 

Morgenmad 7.30 – 9.00  
 

--- 
 
6. Kommende HB-møder  
Kl. 9.00 – 9.30 
 
Sagsfremstilling: HB kaster et blik på HB’s rullende arbejdsplan herunder og afstemmer forventnin-
gerne til dagsordenerne for de kommende HB-møder.  
 
Konklusion 
Der blevet givet udtryk for, at møderne med bestyrelsen for Danmarks Naturfond er vigtige. Des-
værre er mødedagsordenen d. 28. sept. meget presset pga. AP2019. Det blev forslået at udskyde 
mødet med bestyrelsen, indtil der er bedre tid.  
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HB besluttede at udskyde mødet med bestyrelsen for Danmarks Naturfond til d. 1. nov. 
 
 
Regler til gene for etablering af vild natur opleves af flere HB-medlemmer som et vedvarende pro-
blem. Det blev drøftet, om der kan udarbejdes et katalog over de bestemmelser, der er mest tilbø-
jelige til at hæmme vild natur. Der fremsattes ønske om at beramme et punkt på den rullende ar-
bejdsplan til dette emne. 
 
HB besluttede, at sekretariatet fastsætter en dato for behandling af et punkt vedr. ’Regelforenk-
ling på naturområdet’. 
 
Spørgsmålet om at indføre en grad af Grønt Regnskab i DN blev rejst. Der blev udtrykt bekymring 
for, at Grønt Regnskab vil kunne medføre en del ressourcespild, men man samledes om at føje 
emnet til den løbende dagsorden for nærmere belysning. 
 
HB besluttede at føje et punkt til den løbende dagsorden vedr. Grønt Regnskab. 
 
 
7.  Overordnede prioriteringer i AP2019 samt input fra organisationen (fortsat) 
Kl. 9.30 – 11.30 
 
Konklusion: 
 
Søren sammenfattede fredagens input til AP2019, hvorefter Sekretariatets input til AP’en blev 
gennemgået. Der blev lagt op til at drøfte hvervningsstrategi på et senere møde. 
 
Under den efterfølgende debat blev der på den ene side gjort opmærksom på, at nogle processer 
har en årsag, og  HB skal passe på ikke at afvise de gode processer, man har haft tidligere. På den 
anden side blev den igangværende AP-proces rost for opdelingen mellem det visionsbårne oplæg 
fra Præsidenten om fredagen hurtigt efterfulgt af lørdagens konkretisering fra sekretariatet. 
 
HB udbad sig svarudkast til samtlige forslag fra organisationen bortset fra forslaget fra MFU, som 
Hans Jürgen besvarer. 
 
Derudover blev der opfordret til at tydeliggøre, at fokus på børnene fastholdes, samt at indsatsen 
for fredning af Øresund blot er første trin på vej mod at brede indsatsen ud til også at omfatte 
andre farvande.  
 
 
8. Orientering fra HB og sekretariatet  
Kl. 11.30 – 12.10 
 
Sagsfremstilling:  
HB bliver mundtligt orienteret om aktuelle emner af særlig betydning for DN’s politiske ledelse. 
Der henvises i øvrigt til de interne kommunikationskanaler DN Aktiv, Lobby-info, Presse-info og de 
faglige udvalgs mødereferater. Punktet refereres normalt ikke. 
 
 
9. Eventuelt 
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Kl. 12.10 – 12.15 
 
Udvidelsen af visse stabsfunktioner blev vendt og der blev henvist til, at HB tidligere på året havde 
en drøftelse om ansættelser, og at der ingen planer er om at udvide stabsfunktionen yderligere. 
Der er heller ikke lagt op til ændringer i ledelsesstrukturen. 

 
 

--- 
 

Frokost 12.15 – 12.45  
 

--- 
 
 

Tak for denne gang!  
 
 

 
HB's rullende arbejdsplan 
 
HB-møde fredag 28. september 
Beslutte HB’s indstilling til AP2019 
Beslutte HB’s møde- og arbejdsplan 2019 
Beslutte kriterier for fredninger 
Orienteres om muligheden for bankskifte (Rune Kærgaard Lange, mødet 31. august 2018)  
Ny kommunikationsstrategi (d. 15. aug. 2018) 
 
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 
Møde med bestyrelsen i Danmarks Naturfond (udskudt fra mødet d. 28. sept. 2018) 
 

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 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-mø-
det d. 4. maj 2018) 

 Drøfte ’Plads til det vilde 3.0’ (kampagneforslag fra Rune Engelbreth Larsen på mødet 1. juni 2018) 

 Drøfte et oplæg fra redaktøren om Natur og Miljø (Rune Engelbreth Larsen, mødet d. 1. juni 2018) 

 Drøfte, hvad HB gerne vil opnå med kampagnerne (Rune Engelbreth Larsen, mødet d. 1. juni 2018) 

 Genudpege det medlem af Fonden GeoCenter Møns Klints bestyrelse, DN deler med Friluftsrådet (forventeligt i marts 
2019). HB har besluttet, at genudpegningen skal ske efter indstilling fra SR Sjælland (HB, mødet d. 1. juni 2018) 

 Organisationsstrategi (Birgitte Marcussen, mødet d. 31. august 2018) 

 Grønt Regnskab (Birgitte Marcussen, mødet d. 31. august 2018) 

 ’Regelforenkling på naturområdet’ (Rune Engelbreht Larsen, mødet d. 31. august 2018) 

 Hvervningsstrategi (mødet d. 31. august 2018) 
 


