
LIVET I EN 
AFDELINGSBESTYRELSE

DN har afdelinger i alle landets kommu-
ner, hvor aktive som dig er med i lokale 
bestyrelser. Dette hæfte giver dig en 
introduktion til bestyrelsesarbejdet og 
anviser, hvor du kan søge yderligere info. 
Både de øvrige bestyrelsesmedlemmer 
og DNs sekretariat er parate til at give 
dig en god oplevelse som aktiv i DN.

VELKOMMEN 
SOM AKTIV I DN



TILLYKKE MED VALGET
NU SKAL DU I ARBEJDSTØJET

Velkommen som aktiv i Danmarks 
Naturfredningsforening. Du er blevet 
en del af et fællesskab af mennesker, 
der er sammen om kærligheden til natur 
og miljø. Der er mange måder, man kan 
være aktiv i DN på - lige fra at være 
kratlusker (naturens vogter) til at hjælpe 
med ture og arrangementer. Som besty-
relsesmedlem er du med til at få det til 
at ske.

Vi er kendt som en meget dedikeret flok, 
der arbejder for, at natur og miljø har de 
bedste vilkår i kommunen. Vi er både 
vagthund overfor ting, der er til ugunst 
for natur og miljø, men også den glade 
førerhund, der formidler natur gennem 
aktiviteter, der motiverer til aktiv hand-
ling for naturen.

Dette hæfte forklarer om DN som 
organisation og om arbejdet i en besty-
relse. Du får nok ikke svar på alle dine 
spørgsmål, men husk at du har dine 
med-bestyrelsesmedlemmer i ryggen og 
et Sekretariat, der på alle måder støtter 
op om at gøre arbejdet i en bestyrelse så 
godt som muligt. 

Foruden at fortælle om rettigheder og 
pligter giver hæftet også forskellige 
gode råd - for det er i høj grad dig og 
de andre i bestyrelsen, der bestemmer, 
hvordan I konkret gør tingene.

HVOR FINDER JEG MERE VIDEN?

På vores hjemmesider:
aktiv.dn.dk / dn.dk

På vores kurser:
dn.dk/nu

Hos medarbejdere i Sekretariatet:
dn.dk/kontakt
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DEMOKRATIET I DN

DET SÆRLIGE VED DEMOKRATIET 
I DN
Der er over 130.000 medlemmer 
i DN. Som bestyrelsesmedlemmer 
repræsenterer vi gennem vores 
aktiviteter de medlemmer, der bor 
i kommunen. De kan vælge el-
ler fravælge os, når vi er på valg til 
Årsmødet. Vi er samtidig forpligtet 
til at arbejde inden for DN’s formål 
og de rammer, Hovedbestyrelsen og 
Repræsentantskabet udstikker.

AKTIVITETSPLAN
Hvert år vedtager DN en arbejdsplan 
for det kommende år på et repræ-
sentantskabsmøde. Den kan du stille 
forslag til. I afdelingen bestemmer I 
selv, hvor meget DN’s Arbejdsplan 
(der meget er møntet på Sekretaria-
tet) skal have af indflydelse på, hvad  
I arbejder med i afdelingen.

POLITIKKER
I DN fastlægger vi foreningens hold-
ninger på store, væsentlige områder 
i nedskrevne politikker, som diskute-
res i hele organisationen og som en-
deligt vedtages af Repræsentanska-
bet. Vores overordnede holdninger 
til f.eks. skov, energi, kyst, landbrug 
og natur har altså været gennem en 
demokratisk proces. 

REPRÆSENTANTSKAB
Alle afdelinger sender repræsen-
tanter til DN’s to årlige Repræsen-
tantskabsmøder, hvor aktivitetsplan, 
politikker og diverse valg foregår.

HVOR FINDER JEG MERE VIDEN?

aktiv.dn.dk/organisationen/vedtaegter-
aktivitetsplan-og-budget/

dn.dk/om-os/publikationer/politikker/

aktiv.dn.dk/organisationen/repraesentant-
skab/
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HVAD VIL DET SIGE AT 
SIDDE I EN AFDELINGSBESTYRELSE I DN?
Bestyrelsens hovedopgave er at varetage foreningens formål i kommunen og lede 
afdelingen mellem årsmøderne.

At lede en afdeling mellem årsmøderne vil typisk indebære, at bestyrelsen:

• Gennem formanden repræsenterer DN/afdelingen over for aktører og interessenter 
i kommunen.

• Sikrer, at der er sammenhæng mellem afdelingens aktiviteter og DN’s formål.
• Sikrer, at vedtægterne og forretningsordenen for afdelinger overholdes.
• Styrer økonomien ud fra de retningslinjer, DN har lagt for afdelingerne.
• Byder nye frivillige velkommen, rekruttere og motivere nye bestyrelsesmedlemmer.
• Støtter formanden i sit arbejde, så vedkommende ikke står alene med uforholds- 

mæssigt mange opgaver.
• Fordeler opgaver imellem sig, så alle i bestyrelsen bidrager.
• Sikrer, at medlemmer har indsigt i, hvad bestyrelsen arbejder med, fx gennem hjem-

meside, nyhedsbrev, Facebook og gennem bestyrelsens beretning ved næstkom-
mende årsmøde.

Afdelingerne bestemmer selv, hvordan arbejdet i bestyrelsen tilrettelægges i det dag-
lige  - ud fra behov, interesser og den tid, man vil bruge på DN-arbejdet. Nogle holder 
møder hver måned, andre hver 3. uge og andre måske kun 4-6 møder om året. Meget 
arbejde kan laves uafhængigt af bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen behøver slet ikke selv at lave al arbejdet. I kan sagtens engagere flere 
medlemmer i udvalg, arbejdsgrupper og lignende. I skal blot huske på, at i sidste ende 
ligger ansvaret hos bestyrelsen selv.

HVOR FINDER JEG MERE VIDEN?

Læs vedtægter for afdelingen: 
aktiv.dn.dk/media/4851/vedtaegter-april-2014.pdf

Læs forretningsorden for afdelinger: 
aktiv.dn.dk/media/19728/dn-forretningsordener-
marts2017.pdf

Se organisationsdiagram næste side >
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De ca. 130.000 medlemmer er via deres bopæl knyttet til en afdeling, og kan være med 
til at vælge den lokale afdelingsbestyrelse. Bestyrelsen kan bestå af 6, 9, 12 eller 15 
personer. Vi opfordrer til, at man tilknytter og involverer mange medlemmer, som kan 
give  bredt rodfæst og høj aktivitet. Samråd er 8 regionale råd bestående af naboafdelin-
ger. I de faglige netværk kan alle DN-medlemmer være med (se næste side). naturpleje, 
biodiversitet eller klima).

Afdelinger og studenterafdelinger sender repræsentanter til DN’s to årlige møder i 
Repræsentantskabet. Repræsentantskabet vedtager foreningens arbejdsprogram og  
økonomi og er foreningens øverste myndighed. Repræsentantskabet vælger en hoved-
bestyrelse, præsident og vice-præsident, der tegner foreningen imellem repræsentant-
skabsmøderne. Personligt valgte er enkeltpersoner, der er valgt til Repræsentantska-
bet, på grund af et personligt kandidatur.

3 permanente faglige udvalg (Naturfagligt udvalg, Planfagligt udvalg og Miljøfagligt 
udvalg, bestående af folk med særlig ekspertise), rådgiver Hovedbestyrelsen.

DN’s OPBYGNING
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NETVÆRK
DN’s netværk står for inspiration, videndeling, faglighed og arbejde med emner 
på tværs af afdelingerne. Medlemmer af DN med interesse for et bestemt emne 
kan slutte sig sammen i et netværk og dele viden og interesse. Der er netværk 
inden for en lang række områder, fx:

Biodiversitetsnetværk
Byens Natur-netværk
Grundvand og drikkevand
Jagtnetværk
Klimanetværk
Kommunikationsnetværk
Naturguide-netværk
Naturplejenetværk
Skovnetværk

Kommunikation i netværkene foregår hovedsageligt elektronisk eller ved net-
værkstræf.

SAMRÅD
Samråd består af afdelingerne i et nærmere afgrænset fysisk område. De fleste 
følger regionsgrænserne.  Samrådet vælger en bestyrelse som bl.a. sikrer ko-
ordinering af sager på tværs af afdelingerne. Samrådenes primære formål er at 
fremme samarbejde, vidensdeling og inspiration mellem afdelingerne. Det sker 
via email, møder og større arrangementer - og ofte til undervisning i relevante 
emner, f.eks. husdyrsager, botanik osv. Samrådene er ofte også et mødested 
mellem frivillige og foreningens ansatte.

HVOR FINDER JEG MERE VIDEN?

aktiv.dn.dk/organisationen/hovedbestyrelsen/
aktiv.dn.dk/organisationen/repraesentantskab/
aktiv.dn.dk/organisationen/lokalafdelinger/
aktiv.dn.dk/organisationen/netvaerk/
aktiv.dn.dk/organisationen/samrad/samrad/
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INTRODUKTIONSMØDET
LÆR DE ANDRE AT KENDE

Efter at du ved Årsmødet er blevet valgt til bestyrelsen, aftales det næste møde, 
hvor der skal ske en konstituering af bestyrelsen (I vælger formand og næstfor-
mand). Måske aftales også andre roller/opgaveansvar og måske arbejdsfordeling.

Her møder du andre bestyrelsesmedlemmer og hører lidt om, hvad afdelingen 
arbejder med.

Vær aktiv i diskussionen, så du får en rolle og bliver kendt og anerkendt.

Hører du ikke umiddelbart om interessante opgaver kan du 1) tænke i retning af, 
hvordan du bedst kan aflaste enten formanden eller de andre 2) selv komme med 
forslag til en opgave, du vil kunne påtage dig.

Husk at prioritere din tid og tag stilling til, hvilke aktiviteter og opgaver i afdelingen 
du vil engagere dig i ud over selve bestyrelsesarbejdet, så du ikke brænder ud.
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PLANLÆG ÅRET - OG TIDEN FREM
Det er en god ide at kigge på jeres strategi og vision for afdelingens arbejde på et 
bestyrelsesmøde. Prøv at få styr på, hvad I faktisk kan overkomme i det kommende 
år. Og fortæl hinanden, hvad I hver især regner med at bidrage med. Måske skal én 
ud at rejse, en ægtefælle er syg eller noget helt tredje. Når forventningerne afstem-
mes kan unødige frustrationer undgås.

STRATEGI, VISION OG MÅL

For eksempel en strategi for, hvordan I i praksis kan nå målene, som fx:
• vi skal starte en naturplejegruppe inden for 2 år
• vi skal afholde 10 ture om året
• vi skal have fredet Sødalen inden for 10 år, så er I godt på vej.

I dagligdagen kan visionerne nemt blive glemt. Det kan i længden betyde, at nogle 
mister gejsten. Derfor kan det være en god ide en gang om året lige at ridse pla-
nerne for året op - og tænke lidt over de mål, der ligger ude i fremtiden - hvordan 
når vi dem? 

En arbejdsplan for året kan kun blive en rettesnor. Der vil hele tiden dukke ufor-
udsete opgaver op. I tilrettelæggelsen kan man skele til de vigtigste problemer og 
muligheder for naturen og miljøet i kommunen og man kan skele til de emner og 
kampagner, som prioriteres i DN’s nationale aktivitetsplan.

Aftal en strategidag i god tid, så I får et godt fremmøde. Invitér evt. en oplægshol-
der eller proceskonsulent fra Sekretariatet til at gennemføre dagen.
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AT ARBEJDE MED STRATEGI OG VISIONER

Her er et eksempel på, hvordan DN Favrskov har arbejdet med strategier, visioner og handlingsplan for emnet 
Naturoplevelser:

Vision: 
DN giver naturoplevelser til borgerne i Favrskov Kommune, formidler disse - og er kendt herfor.

Målsætning: 
At arrangere mange ture og oplevelser for borgerne.

Indenfor NATUROPLEVELSER vil vi:

• Arrangere ture i den danske natur
• Arrangere oplevelsesaftener for medlemmer og ikke-medlemmer
• Søge oprettelse af naturcenter
• Etablere stier i naturen
• Deltage på naturmesser, på udstillinger og i arrangementer.

Handlingsplan:

NATUROPLEVELSER 
Ved at arrangere ture og oplevelser sådan:    Ansvarlig
    
Vi arrangerer minimum 8 naturture pr. år   NJS 

Vi arrangerer minimum 1 oplevelsesaften pr. år   AB

Vi etablerer mindst 1 ny sti pr. år   TSM

Vi beskriver et nyt naturcenter      TF
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ÅRSHJULET
Skab jeres egen kalendermed bestyrelsesmøder, arrangementer, deadlines for bladet 
Natur & Miljø, samrådsmøder og repræsentantskabsmøder og andre kendte møder. Så 
kan I lettere se, hvornår de forudsigelige dele af arbejdspresset ligger, og fx undgå at 
ture eller andet klumper sig sammen. Læg evt. andre organisationers ture ind i kalen-
deren. Både for ikke at kollidere og fordi det måske kan være interessant at bidrage.

Nogle deadlines er kendt i god tid, fx Affaldsindsamling og Naturens Dag. Andre kom-
mer mere eller mindre uventet. Fx høringsperioder på nye lokalplaner eller dispensa-
tioner. Andre opgaver har slet ikke deadlines, men pågår hele tiden. Ved i god tid at 
være opmærksom på deadlines, er det nemmere at være på forkant. At påvirke inden 
politikkerne har lagt sig fast på en beslutning er altid en fordel. Samtidig synliggør det 
forudsigelige travle perioder. Brugt rigtigt kan det være med til at forebygge stress og 
højne kvalitet af høringssvar.

Myndighedsafgørelser, som DN er høringspart i, ligger i afdelingens elektroniske 
arbejdsrum Podio. Her kan og bør man for hver sag, der ikke afklares med det samme, 
skrive en deadline.
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OPGAVEFORDELING OG ARBEJDSDELING
Arbejdsdeling – Synliggørelse – Rekruttering af nye aktive (og fastholdelse af nuvæ-
rende). Det er de tre største udfordringer for det lokale arbejde i DN. Og de hænger 
sammen: En god arbejdsdeling, hvor alle bidrager, er med til at skabe gode resultater 
- og det styrker synliggørelsen. Synliggørelse af afdelingens resultater styrker kend-
skabet til afdelingen - og det styrker rekrutteringen. Rekruttering tilfører afdelingen 
arbejdskraft, dynamik og nye idéer - som styrker synliggørelsen - som styrker rekrut-
teringen. På den måde hænger udfordringerne sammen i en god cirkel.

ARBEJDSDELING
Forudsætningen for en god arbejdsdeling er, at nogle forhold omkring bestyrelsesar-
bejdet er på plads:

1. SKAB GODE SOCIALE RAMMER
Man skal kunne føle sig godt tilpas i DN - for det er frivilligt at deltage - og man skal 
have det sjovt med arbejdet. Det er vigtigt at skabe gode rammer for det. Så går det 
hele lettere, også for nye, der lige kommer og snuser.

2. OPBYG FAGLIGE KOMPETENCER
Opbyg systematisk de faglige kompetencer blandt de aktive. Deltag i Naturens Uni-
versitet og DN’s faglige netværk, brug Podio til sagsstyring, lav føl-ordninger for nye, 
og rekruttér målrettet medlemmer med specifikke faglige kompetencer. Husk at fag-
lighed handler om andet end natur og miljø. Det kan også være f.eks. sociale medier, 
kommunikation, it og organisering.

3. DELEGER BÅDE ANSVAR OG BESLUTNINGSKOMPETENCE
Den største motivation for at påtage sig et stykke frivilligt arbejde er visheden for at 
have afgørende indflydelse på resultatet. Derfor lægger vedtægterne op til, at ansvar 
og beslutningskompetence følges ad.

4. HOLD EFFEKTIVE OG INSPIRERENDE MØDER
Det effektive møde i en afdelingsbestyrelse handler om at koordinere arbejdet, og 
om at blive inspireret. Og måsketræffe demokratiske beslutninger om store og vigtige 
ting. Endeløse orienteringer om afsluttede sager og detailstyring hører ingen steder 
hjemme. Men brug Podio til at kommenterer om sagernes detaljer.

5. BRUG PODIO
DN’s ”afdelingsintranet” hedder Podio. Det er først og fremmest skabt for at lette 
arbejdsdelingen om sagsarbejdet. Med Podio er formanden ikke nåleøje for infor-
mationer om, f.eks. afgørelser fra myndighederne. De kommer automatisk direkte 
ind i Podio, hvor alle i bestyrelsen kan kommentere og se sagerne. Mange afdelinger 
bruger også Podio til at holde styr på møder og referater. Og som arkiv.
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ARBEJDSGRUPPER
En fordel ved arbejdsgrupper er, at flere, udover bestyrelsen, kan inddrages i arbejdet. 
En anden er at detaljerne kan ”flyttes” ud fra bestyrelsesmøderne. Det bliver sjovere 
for både gamle og nye, når man kan koncentrere sig om det, der interesserer.

Alle i en arbejdsgruppe behøver ikke være bestyrelsesmedlemmer. Tvært imod har det 
stor værdi at udvide kredsen. Man kan sagtens brænde for et bestemt emne eller et 
bestemt geografisk område, uden at tænde på bestyrelsens arbejde med at varetage 
foreningens formål og lede afdelingen.

Arbejder bestyrelsen systematisk med delegering af ansvar og kompetence, bør 
arbejdsgruppen indeholde mindst ét bestyrelsesmedlem, som passende kan være 
arbejdsgruppens ”formand”. Det hænger sammen med, at det er formanden, der ”teg-
ner” afdelingen - men at denne tegningsret kan uddelegeres i bestemte sagstyper til 
bestemte personer.

HØSLET

En aktivitet, der kan samle mange, er høslet. Her lærer du et gammelt håndværk og 
kan samtidig være med til at fremme biodiversiteten.
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Natur- og plansager er emner, som alle 
afdelinger arbejder med. Det kan evt. 
organiseres med lokalgrupper eller emne-
grupper.

Miljøsager kan være svære at gennem-
skue teknisk, og der er som regel færre af 
dem. Sekretariatet yder særlig bistand til 
disse sager.

Kulturmiljøet omfatter bl.a. fortidsminder, 
markskel og stengærder. I mange afdelin-
ger vil det være oplagt at registrere dem 
og overvåge, at de ikke kompromitteres.

Formidling af fredede områder er et op-
lagt emne – også for at profilere DN.

Temaer om dyr, planter og svampe kan 
fokusere på sommerfugle, orkidéer, 
rovfugle, pindsvin, padder - hvad som 
helst, som interesserer og engagerer de 
lokale medlemmer. Mange arter/grup-
per af dyr, planter og svampe kan bruges 
som indikatorer for naturtilstanden på en 
lokakitet. Derfor kan f.eks. et atlasprojekt 
for X-art/gruppe bidrage med vigtige 
lokale argumenter i de lokale natur-, plan- 
og miljøsager. Hop på vores Biodiversitet 
Nu-projekt, der løber frem til 2020.

Affald og genanvendelse er en ”borger-
nær” problemstilling, fordi alle bidrager 
til affaldet, og alle kan bidrage til gen-
anvendelsen. Det er oplagt, at lave en 
genbrugsgruppe, som både arbejder med 
formidling til borgerne og lobbyvirksom-
hed over for kommunen.
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DN’s Bjørnebande bør være kæmpe-
bjørnekloens værste fjende overalt, hvor 
denne aggressive plante er en trussel mod 
den naturlige flora. Også andre invasive 
arter kan man danne front mod.

DN’s Høslet-laug arbejder konstruktivt 
praktisk med et eller flere konkrete ste-
der, der trænger til pleje.

DN’s Kogræsserlaug er i familie med 
høslet, men med helt andre opgaver og 
oplevelser. Og så kommer der et spiseligt 
produkt ud af det. Det kan fint inddrage-
mange lokale borgere og det kan udvikle 
sig til en naturplejegruppe.

Spor i Landskabet går ud på at genop-
rette og formidle stier. Måske er det en 
god idé at etablere en Adgang til natu-
ren-gruppe, der arbejder sammen med 

lodsejere om konkrete projekter, holder 
øje med om lovlig adgang opretholdes og 
hjælper brugere med at færdes hensyns-
fuldt.

Arrangementer for medlemmer og andre 
er lette og vigtige måder at gøre DN kendt 
lokalt og til at rekruttere nye aktive – hold 
fx en lille peptalk under pauserne. Krible-
krable-tur i maj og svampetur i oktober 
er fast tradition i mange afdelinger. Men 
hvad med en årlig Nye medlemmers Dag? 
Og hvad med at arbejde specifikt og 
målrettet med at få afdelingens udbud af 
arrangementer til at understøtte afdelin-
gens aktuelle projekter og mærkesager? 
Arrangementer kan bruges strategisk til at 
rejse folkestemning og tænde ildsjæle.
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Kommunikation er vigtig at prioritere højt. En kommunikationsgruppe kan tage sig af 
afdelingens interne kommunikation – bl.a. hjælpe de andre bestyrelsesmedlemmer med 
at bruge Podio. Og organisere den eksterne kommunikation – bl.a. holde styr på pres-
sekontakter, Facebook, nyhedsbreve, billedarkiv og meget andet.

Rekruttering af nye aktive til afdelingen og dens arbejdsgrupper er vigtig, da det er 
sjovt at være mange om at løfte opgaven. Velkomst og en god første tid i afdelingen 
er afgørende for succesfuld rekruttering. En rekrutteringsgruppe kan fx kontakte alle 
nye medlemmer for at høre om deres lyst til at yde en indsats i en af arbejdsgrupperne. 
Støtte nye aktive i at komme ind i afdelingen og dens arbejde. Hjælpe Arrangements-
gruppen med at holde den årlige Nye medlemmers Dag. Tale med folk, der af en eller 
anden grund er ved at glide ud af afdelingen eller arbejdsgrupperne - helst for at undgå 
at det sker.

Du kan få ideer til andre typer af 
arbejdsgrupper ved at se i Idekata-
loget.

Her finder du eksempler på opgaver, 
man som frivillig kan give sig i kast 
med.

Det er bare eksempler - ingen 
forventer at alle afdelinger kaster sig 
over alle opgaver - det er lysten, der 
skal drive aktiviteterne.

Find kataloget:
http://aktiv.dn.dk/organisationen/
lokalafdelinger/alt-om-arbejdet/
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SPILLEREGLER FOR BESTYRELSESARBEJDET
Der er så meget at tage hensyn til, når man skal arbejde sammen, både formelt og 
uformelt. Vi har efter bedste evne nedfældet ret-og-pligt i vores vedtægter og for-
retningsorden.

Vi kender det: Møder, hvor man vil noget forskelligt, og stemningen bliver tung. Lan-
ge diskussioner om småting. Uenigheder, der får lov at fylde for meget. Diskussioner, 
der kører ud af tangenter og kommer til at handle om noget helt andet. Spild af tid.

Dårlig kommunikation giver konflikter. Og kan komme til at fylde for meget. Kon-
flikter og dårlig stemning har også den konsekvens, at folk ikke orker at deltage en 
anden gang. Tænk over, hvordan du kan bidrage til, at møder foregår i en god tone og  
stemning.

Spørgsmål:
Hvordan tager vi beslutninger? • Er det ok, at formand/næstformand træffer beslut-
ninger uden at høre de andre? • Hvad gør vi, når beslutninger skal træffes hurtigt? • 
Skal alle være enige?

Hvordan skal vores bestyrelsesmøder foregå – hvem skal lede dem? Er det: • For-
manden der leder møderne, mens en anden tager beslutningsreferat? • En anden i 
bestyrelsen, der er god til det? • Vil vi lade mødeledelsen gå på skift?

Hvordan holder vi hinanden informeret imellem møderne? • Hvordan taler vi sam-
men? •  Når vi tilfældigt mødes? • Ringer, mailer eller sms´er vi? • Bruger vi det 
digitale bestyrelsesrum Podio?

Hvilke krav kan vi stille til hinanden? • Hvor meget ”fravær” kan vi fx acceptere? • 
Hvor lang tid kan man være syg, før suppleanten må tage over? • Hvad tager forman-
den sig af, og hvad tager de øvrige sig af? • Hvordan håndteres konflikter?

HVOR FÅR JEG MERE VIDEN?

aktiv.dn.dk/organisationen/
vedtaegter-aktivitetsplan-og-
budget/
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HVEM TEGNER AFDELINGEN?
Følgende tekst fremgår af vedtægternes § 5, stk. 6:

1. Formanden tegner afdelingen over for myndigheder og andre eksterne parter.   
    Næstformanden er formandens stedfortræder.
2. Bestyrelsen kan bemyndige et andet medlem af bestyrelsen til at tegne afdelingen          
    i bestemte sagstyper.
3. Formanden kan i en konkret sag bemyndige et andet medlem af bestyrelsen til at         
    tegne afdelingen.

Begrebet at `tegne afdelingen´ indebærer, at man underskriver fx klager, udtaler sig 
til pressen og har kontakten til eksterne parter f.eks. kommunen.    
1. Det er i udgangspunktet formanden, der udtaler sig til pressen og har kontakten 
med andre eksterne parter, f.eks. kommunen. Hvis formanden er forhindret, er det 
næstformandens opgave. 
2. Bestyrelsen kan beslutte at et andet bestyrelsesmedlem, som af bestyrelsen er 
udpeget til at tage sig af bestemte emner eller bestemte sagstyper,  kan udtale sig 
til pressen og have kontakt til eksterne parter om disse emner/sager. Tegningsretten 
kan gøres tidsbegrænset.
3. Formanden kan, i en konkret sag, bemyndige et andet bestyrelsesmedlem til at 
udtale sig til pressen, have kontakt med eksterne parter. Det kan f.eks. handle om, 
at formanden har ferie på et tidspunkt, hvor man véd, at en bestemt sag popper op. 
Tegningsretten kan gøres tidsbegrænset.
 
Det er underforstået, at den tegningsberettigede i det daglige bruger sin tegningsret 
på baggrund af en fælles forståelse i bestyrelsen/arbejdsgruppen om de emner, der 
skal ”tegnes”. Tegningsretten jf. pkt. 2 og 3 kan til enhver tid ændres. Det kan f.eks. 
være i en situation hvor en tegningsberettiget viser diktatoriske tilbøjeligheder

Bestemmelserne om tegningsretten i vedtægterne bunder som nævnt i et ønske om 
at fremme arbejdsdelingen. Men også i et ønske om at gøre foreningen mere hand-
lekraftig. Nogle gange er det nemlig nødvendigt, at der træffes en hurtig beslutning, 
hvis DN skal have indflydelse. Og så duer det ikke, at  omsvøb eller arbejdspres hin-
drer relevant handling. Balancegang mellem demokrati og handlekraft er håndteret i 
afdelingsbestyrelsens forretningsorden § 1, stk. 2 og 3 sådan:

- Stk. 2. Bestyrelsen træffer sine beslutninger på møder, jævnfør §§ 4-9, eller efter forudgå-
ende elektroniske høringer, jævnfør § 10.

- Stk. 3. Hvis det er vigtigt for DN’s indflydelse, at der træffes en hurtig beslutning i en sag, 
træffer bestyrelsens formand beslutning alene, eller sammen med næstformanden eller 
sammen med de bestyrelsesmedlemmer, der arbejder med sagen. Formanden underretter 
efterfølgende og senest ved det følgende bestyrelsesmøde bestyrelsen om beslutningen.
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RAMMER FOR MØDESKIK I DN 
OG HVAD MED DAGSORDEN OG REFERATER?

Hvad siger forretningsorden:

§ 4. Møder i bestyrelsen indkaldes af formanden eller af et andet bestyrelsesmedlem efter 
aftale med formanden, jævnfør dog stk. 2.
 Stk. 2. Hvis mindst 1/3 af bestyrelsens medlemmer skriftligt kræver et møde med 
begrundet dagsorden, skal der senest 2 uger efter kravets fremkomst afholdes møde.

§ 5. Møder i bestyrelsen indkaldes med mindst 2 ugers varsel. Fristen kan fraviges ved akut 
opståede problemstillinger.
 Stk. 2. En enig bestyrelse kan for et år ad gangen beslutte en kortere eller længere 
frist end de i stk. 1 nævnte 2 uger.
  Stk. 3. Bestyrelsen aftaler så vidt muligt en mødeplan for et længere tidsrum, 
f.eks. et år.
  Stk. 4. Planlagte møder kan aflyses af formanden, jævnfør dog § 4, stk. 2.

§ 6. På et bestyrelsesmøde er bestyrelsen beslutningsdygtig uanset fremmøde, jævnfør dog 
stk. 2.
  Stk. 2. På et bestyrelsesmøde kan beslutning kun træffes om emner, som har væ-
ret anført på dagsordenen for det pågældende møde. Dog kan der træffes beslutning om 
emner uden for dagsordenen, hvis der er enighed blandt de tilstedeværende medlemmer 
herom, og hvis de tilstedeværende udgør mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer.
  Stk. 3. Alle emner på dagsordenen afgøres ved simpel stemmeflerhed blandt 
de fremmødte. Hvis stemmerne står lige, er formandens stemme udslagsgivende. Hvis 
formanden er fraværende, er næstformandens stemme udslagsgivende. Hvis formanden 
og næstformanden er fraværende, er mødelederens stemme udslagsgivende.
  Stk. 4. En enig bestyrelse kan for et år ad gangen beslutte andre regler for besty-
relsesmøder end de i § 6, stk. 1-3 nævnte.

§ 7. Dagsordenen for et møde i bestyrelsen udarbejdes af formanden eller et af formanden 
bemyndiget medlem og udsendes senest 3 hverdage før mødet. Det skal fremgå af dagsor-
denen, hvad der skal træffes beslutning om.
  Stk. 2. Alle bestyrelsesmedlemmer har ret til at kræve afdelingsrelevante emner 
på dagsordenen.
  Stk. 3. En enig bestyrelse kan for et år ad gangen beslutte en kortere eller læn-
gere frist end de i stk. 1 nævnte 3 hverdage.
§ 8. Under mødet eller inden 2 uger udarbejdes et referat af beslutningerne på et møde i 
bestyrelsen. Et eventuelt mindretal med en afvigende holdning i forhold til et flertal har 
krav på at få sin holdning refereret. Referatet godkendes på mødet eller på næstfølgende 
møde.
  Stk. 2. En enig bestyrelse kan for et år ad gangen beslutte en kortere eller læn-
gere frist for udarbejdelse af referat fra bestyrelsesmøder.
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I bør beslutte, hvor mange bestyrelsesmøder, der skal holdes om året, og det er også 
en god ide at overveje, om enten at have et fast mødested eller fx vælge forskellige 
rundt i kommunen, hvor I måske i sommerperioden kan kombinere jeres møde med en 
tur ud i naturen. Sørg også for, at det er hyggeligt ved jeres møder - kaffe, te, brød etc. 
Omgivelserne betyder mere, end man måske tror. Fastlæg en længere række mødeda-
toer og -tidspunkter i god tid, så kalenderen ikke fyldes med andet.

Dagsordenen skal være præcis, så man ved, hvad der skal tales om - og gerne også 
med tider for, hvor længe hvert punkt må tage. I dagsorden kan man lave links til fx 
sager på Podio (jeres elektroniske arbejdsrum), så man let kan forberede sig til mødet.

Referater skal afspejle, hvad der besluttes, og hvem der arbejder videre med sagen. 
Det Referater, der afspejler alle nuancer af, hvad der siges på møderne, er som regel 
ikke nyttige. Referatet skal godkendes senest på næste bestyrelsesmøde. Gerne før, 
fx ved elektronisk høring. Overvej at skrive referatet på selve mødet og få hvert punkt 
godkendt inden I fortsætter til næste punkt. Det er rationelt og giver godt overblik.
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ØKONOMI
Aktiviteter i DN’s afdelinger er ulønnede. Men der er udgiftsrefusion efter bestem-
melserne i forretningsordenens § 20: ”Udgifter forbundet med aktiviteterne i afdelings-
bestyrelsen og eventuelle arbejdsgrupper dækkes efter regler, som fastsættes af Hovedbe-
styrelsen”. Find de præcise regler på DN’s hjemmeside for aktive i DN:
http://aktiv.dn.dk/organisationen/okonomi/okonomi/.
Herunder ser du det mest basale:

DRIFTSAKTIVITETER
Begrebet drift dækker over aktiviteter, der er nødvendige for at en afdeling kan fun-
gere. Det omfatter: Kontorhold, afdelingsmøder, transport, uddannelse, annoncering, 
foredragsholdere mv., gaver og arrangementer. Ekstraordinære aktiviteter betragtes i 
en økonomisk sammenhæng som projekter og finansieres særskilt, evt. gennem DN’s 
Projektpulje.

Bestyrelsesformanden disponerer frit udgifter til driftsaktiviteter inden for 5.000 kr. 
pr. aktivitet. Højere beløb skal der søges om.

AFDELINGSMØDER
Begrebet afdelingsmøder dækker både over møder i afdelingsbestyrelsen og møder i 
eventuelle arbejdsgrupper.

Som udgangspunkt holdes afdelingens almindelige møder privat eller i kommunens 
foreningslokaler eller på andre gratis steder. Udgifter til kaffe, kage og lignende dæk-
kes inden for en ramme af 30 kr. pr deltager. På refusionsskemaet til økonomiafdelin-
gen i Sekretariatet angives blot mødedato og antal deltagere. Der skal ikke indsendes 
indkøbsbilag.

TRANSPORT
Alle aktive kan få refunderet transportudgifter fra tog og bus. Kørsel i privatbil refun-
deres til DSB-takst, hvis offentligt transport ikke er mulig. Kørsel i bil skal helst foregå 
flere sammen, når der er tale om lange distancer til f.eks. kurser. Her refunderes efter 
Statens lave kilometer-sats, takst II, der i 2018 er kr. 1,94. Refusion af kørselsudgifter 
forudsætter, at du opgiver dit CPR-nummer - selv om refusionen er skattefri. Og præ-
cis angivelse af start- og slutadresse. Transport i tog refunderes efter DSB Standard 
incl. eventuel pladsbillet. Transport i fly refunderes ikke.

FOREDRAGSHOLDERE OG EKSKURSIONSLEDERE
Ideelt set er der i afdelingsbestyrelsen eller dens netværk en række personer, der 
kan og vil fungere som foredragsholdere, ekskursionsledere og lignende uden at få 
betaling for det.
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Det samme gælder oplægsholdere, som er på DN’s lønningsliste, dvs. ansatte i DN’s 
Sekretariat og præsidenten. Dog kan valgte aktive i DN i helt særlige situationer - 
aftalt med Sekretariatet - modtage honorar for en ydelse udført i DN-regi. Andre kan 
modtage en naturaliegave inden for en ramme af 300 kr.

HVOR KAN JEG FÅ MERE VIDEN?

Om afdelingens økonomi: 
aktiv.dn.dk/organisationen/okonomi/okonomi/

Hent refusionsblanketter for udgifter: 
aktiv.dn.dk/organisationen/okonomi/refusionsblan-
ketter/
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DN’s Sekretariat
Til at understøtte alle aktive, har DN et Sekretariat i København med ca. 60 an-
satte.

Direktør: Søren Bojer Nielsen, soren@dn.dk
Vicedirektør: Michael Leth Jess, mlj@dn.dk
Afdelingsleder for Natur & Miljø: Morten Pedersen, morten@dn.dk
Afdelingsleder for Kommunikation: Katja Dahlberg, katja@dn.dk

Fredningsleder: Birgitte Bang Ingrish, bbi@dn.dk
Leder for Lokale sager: Nina Sarnak Larsen, nis@dn.dk

Find mere info om alle medarbejdere på www.dn.dk/kontakt

Adresse: Masnedøgade 20, 2100 København Ø, tlf. 3917 4000
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Danmarks Naturfredningsforening 
er Danmarks største natur- og miljøorganisation.
Vi er 130.000 medlemmer og har 95 lokalafdelinger.

KONTAKT
Danmarks Naturfredningsforening
Masnedøgade 20, 2100 København Ø
Tlf.: 3917 4000
Mail: dn@dn.dk

Eller find medarbejdere direkte: www.dn.dk/kontakt

FACEBOOK
Find os: Danmarks Naturfredningsforening

DANMARKS STØRSTE 

GRØNNE 
ORGANISATION

VI ARBEJDER FOR AT FREMME OG BESKYTTE NATUREN, OG FOR ET RENT OG SUNDT MILJØ


