
 
 
 
Dato: 19. oktober 2018 
Til: Hovedbestyrelsen 
Sagsbehandler: Mads Peter Aagaard Madsen, mads@dn.dk, 20 86 24 94  

 

 
 
 
 

Referat for møde i 
Hovedbestyrelsen d. 28. september 2018 
 
 

 Tid: Fredag d. 28. september kl. 9.30 – 16.45  

 Sted: Masnedøgade 20, mødelokalet i kælderen 

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

 Afbud: Jan Tidemand 

 Fra Sekretariatet: Søren Bojer Nielsen, Michael Leth Jess, Katja Dahlberg, Morten Pedersen, 
Kathrine Hegelund (pkt. 4) Rikke Lundsgaard (medarbejderrepræsentant) og Mads Peter 
Aagaard Madsen (ref.).  

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 31. august – 1. september 2018 
Referatet blev godkendt 
 

2. Skift af bank til håndtering af DN’s løbende bankforretninger (tidligere pkt. 4) 
Kl. 9.30 – 10.00 

Sagsfremstilling: På sidste møde besluttede HB at forlade Danske Bank og flytte de løbende bankforretnin-
ger over til en anden bank. Sekretariatet har udarbejdet et oplæg, som afklarer forskellige bankers positio-
nering i forhold til en række udvalgte kriterier.  
 

HB skal: Beslutte hvilken bank, DN skal have til sine løbende bankforretninger 
 

Bilag:  
4-1 Oversigt over kriterier for beslutning af bankforbindelse (udleveres på mødet) 
 
Konklusion: 
Sekretariatet redegjorde for Andelskassen Fælleskassens, Merkur Andelskasses og Arbejdernes Landsbanks 
grader af egnethed til håndtering af DN’s løbende bankforretninger. 
 
HB besluttede at gå i forhandling med Arbejdernes landsbank om at flytte de løbende forretninger fra Dan-
ske Bank. Hvis foreningens investeringer, der p.t. forvaltes af Merkur Andelskasse skal indgå i forhandlin-
gerne for at opnå de bedst mulige vilkår, vil dette spørgsmål blive forelagt HB.  
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3. Orientering fra HB og sekretariatet (tidligere pkt. 7) 
Kl. 10.00 – 10.45 

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. 
 

4. Hovedbestyrelsens arbejdsplan 2019 (tidligere pkt. 6) 
Kl. 10.45 – 11.00 

Sagsfremstilling: Hvert år beslutter HB antal og placering af næste års HB-møder i sammenhæng med for-
eningsprocesser og begivenheder, hvor HB efter vedtægterne har en særlig rolle. 
 
HB skal: Beslutte HB’s møde- og arbejdsplan for 2019 
 
Bilag:  
6-1 HB’s møde- og arbejdsplan 2019 
6-2 Foreningskalender 2019 
 
Konklusion: 
HB’s møde-og arbejdsplan for 2019 blev godkendt. 
 

5. Præsidentens rolle i organisationen (nyt punkt) 
Kl. 11.00 – 11.45 

Sagsfremstilling: Punktet afvikles uden deltagelse fra Sekretariatets medarbejdere. Der vil ikke blive 
refereret fra punktet.  
 
HB skal: Drøfte med Præsidenten 
 

--- 

Frokost kl. 11.45 – 12.15 

--- 
 
 

6. Aktivitetsplan og budget 2019 (tidligere pkt. 2) 
Kl. 12.15 – 14.45 

Sagsfremstilling: På baggrund af HB’s drøftelser på sidste møde om DN’s prioriteringer har Sekretariatet 
udarbejdet en indstilling til HB’s forslag til AP2019. HB’s endelige forslag skal sendes til Repræsentantskabet 
11. oktober, da der er frist for ændringsforslag den 27. oktober. Disse vil blive behandlet af HB på mødet 1.  
november og efterfølgende fremsat for repræsentantskabet sammen med AP2019.  
 
HB skal: Beslutte HB’s forslag til AP2018 

 
Bilag:  
2-1 Sekretariatets indstilling til HB’s forslag til AP2019 
2-2 Budgetsammenligning 2018-2019 
2-3 Budgetforudsætning 
 
Budgettet for 2019, herunder udfordringerne omkring underskud i både 2018 og 2019, ønskede HB at 
drøfte uden deltagelse fra sekretariatets medarbejdere. HB gennemgik efterfølgende besparelsesforslag 
med sekretariatets ledelse, ligesom ledelsen deltog i de efterfølgende drøftelser af AP2019. 
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Konklusion: 
 
HB besluttede, at der skal skabes balance i budgettet fra næste år og frem, så egenkapitalen ikke bliver ædt 
op i løbet af få år af et gradvist voksende underskud. HB besluttede, at balancen ikke skal findes ved at 
hæve medlemskontingentet og skære på REP-møderne i 2019. HB besluttede, at der skal spares 1.250.000 
på driften i sekretariatet og 1.220.000 på lønmidler i 2019. Der er stadig et underskud i 2019 på 1.106.786, 
som tages af egenkapitalen og investeres i udvikling af nye metoder til medlemshvervning og fastholdelse 
og ny frivilligstrategi. 
 
HB besluttede, at det er op til sekretariatets ledelse at beslutte, hvordan de anviste besparelser inden for 
drift og lønmidler konkret skal udmøntes. 
 
HB vedtog den endelige AP med justeringer som følge af de besluttede besparelser. 
 

7. Valg af HB’s repræsentant i bestyrelsen for Danmarks Naturfond (tidligere pkt. 3) 
Kl. 14.45 – 15.15 

Sagsfremstilling: Naturfonden har i forbindelse med en revision af fondens vedtægter formuleret nogle øn-
sker til fondens bestyrelsessammensætning og dermed til bestyrelsens medlemmer. Der er som baggrund 
for HB’s beslutning udarbejdet en oversigt over de nuværende kompetencer i bestyrelsen. På næste HB-
møde den 1. november mødes HB med Danmarks Naturfond.  
 

HB skal: Vælge begge HB’s repræsentanter til Danmarks Naturfonds bestyrelse og forberede mødet med 
fonden.  
 

Bilag:  
3-1 Udpegning af medlem til bestyrelsen for Danmarks Naturfond 
3-2 Præsentation af kandidat (udleveres på mødet) 
 
Konklusion: 
 
Et bestyrelsesmedlem udpeget af Aalborg Universitet har været nødt til at trække sig. Dette har, i lyset af 
de anbefalinger om god fondsledelse, som er blevet implementeret i fondsverdenen, ført til en diskussion i 
fondsbestyrelsen om bestyrelsens sammensætning mht. medlemmernes faglige kvalifikationer. 
 
Naturfondens bestyrelse har i det lys ønsket at ændre vedtægterne med det formål, at bestyrelsen frem-
over vil kunne supplere sig selv på én plads, som tidligere var givet til Aalborg Universitet, for at kunne sup-
plere ønskede kvalifikationer ind i bestyrelsen. 
 
Der har desuden været arbejdet med en vedtægtsændring, hvor DN’s præsident ikke automatisk er for-
mand for fondens bestyrelse men er fast medlem af bestyrelsen, hvorefter bestyrelsen kunne konstituere 
sig selv med formand.  Det sidste er indtil videre udskudt, og der arbejdes nu kun på at få ændret vedtæg-
terne mht. den ledige plads efter Aalborg Universitet.   
  
HB har ikke været orienteret om disse overvejelser, hvilket blev kritiseret. 
 
Der blev givet udtryk for en forventning om, at HB fremover bliver orienteret af fondsbestyrelsen, når der 
er optakt til – og sker – større forandringer. 
 
HB besluttede at  

- udpege Anders Rovsing som nyt medlem af fondsbestyrelsen 
- genudpege Thorkild Kjeldsen for en periode af 2 år 
- indskærpe, at ændringer i fondsbestyrelsens vedtægter altid bør ske i åbenhed og med inddragelse 

af HB gennem de af HB udpegede repræsentanter. 
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8. Kommunikationsstrategi (tidligere pkt. 5)  
Kl. 15.15 – 16.45 

Sagsfremstilling:  
Formålet med kommunikationsstrategien er at understøtte organisationens overordnende strategi, at fun-
gere som løftestang for afdelingernes aktiviteter, for sekretariatets kerneydelser samt øge kendskabet og 
anerkendelsen af foreningen og sikre legitimitet fra interessenter og omverden. 
  
Kommunikationsstrategien skal ses som et ledelses- og styringsredskab for ledelsen, projektledere, medar-
bejdere og aktive, som i særlig grad arbejder med kommunikation i hverdagen, og som et identitetsredskab 
for de mange forskellige aktører, som DN er i berøring eller samarbejder med. Strategien skal altså både 
sætte retning og ansigt på, hvad DN er, kan og vil.  
 
På baggrund af kommunikationsstrategien udarbejder kommunikationsafdelingen årligt en handlingsplan 
for de prioriterede aktiviteter. 
 

HB skal: Drøfte ny kommunikationsstrategi 
 

Bilag:  
5-1 Oplæg til ny kommunikationsstrategi (ppt) 
 
Konklusion: 
 
Punktet blev udskudt til næste HB-møde d. 1. november 2018. 
 

9. Eventuelt (tidligere pkt. 8) 
Kl. 16.45 

 
 

HB's rullende arbejdsplan 
 

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) 

Beslutte kriterier for fredninger 

 

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) 
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 Drøfte organisationsstrategi (Birgitte Marcussen, mødet d. 31. august 2018) 

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

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

 Drøfte hvervningsstrategi (HB, mødet d. 31. august 2018) 

 Drøfte DN’s rolle ifht. ’World Clean-up Day’ (jf. Affaldsindsamlingen) (Hans Jürgen Stehr, Podio d. 17. september 2018) 

 Orienteres om DN’s Kommunikationsstrategi (udskudt fra mødet d. 28. september) 


