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Udkast til 

Dagsorden for  

Repræsentantskabsmøde 
 

Lørdag-søndag 17-18. november 2018 i Kolding 
 
 

1 
13.00–  

13.15 

Velkomst, valg af dirigent, valg af stemmeudvalg 

Formand for DN Kolding, Esben Christoffersen, byder velkommen, og Repræsen-
tantskabet vælger dirigent. Dagsordenudvalget foreslår valg af advokat Peter Lam-
bert. Dirigenten styrer afviklingen af dagsordenens punkter, herunder overhol-
delse af tidspunkter. Dagsordenudvalgets forslag til behandling af dagsordenens 
punkter er til dirigentens overvejelse, men dirigenten beslutter behandlingen.  

Dagsordenudvalget foreslår valg af sekretariatets ledelse til stemmeudvalg. Stem-
meudvalget kommer kun i aktion, hvis det elektroniske afstemningssystem bryder 
sammen.  

2 
13.15– 

14.30 

Præsidentens beretning 

Maria Reumert Gjerding fremlægger i henhold til vedtægternes § 11, stk. 3 en na-
turpolitisk beretning. Den er et oplæg til en bred politisk debat og skal ikke god-
kendes.  

14.30–
15.10 

Dialogboder – og kaffe og kage 

Se oversigten over dialogboder. Husk at indsende forslag til debatemner til ’REP 
har ordet’ på computeren i mødesalen inden kl. 15.10.  

15.10–
15.15 

Demonstration af stemmeenheder 

3      

15.15– 
16.45 

Aktivitetsplan og budget 2019 

DN’s aktivitetsplan med tilhørende budget prioriterer mellem de mange opgaver, 
som flyder ud af DN’s brede formålsparagraf. Aktivitetsplanen bliver skabt i en 
åben proces med Repræsentantskabet som besluttende myndighed. Resultatet af 
processen kan ses som en ”kontrakt” mellem Repræsentantskabet og Hovedbesty-
relsen/Sekretariatet om, hvad foreningen skal udrette til næste år. 

Hovedbestyrelsens forslag til Aktivitetsplan og budget 2019 er blevet sendt ud via 
DN Aktiv 5 uger før REP-mødet. Fristen for at fremsætte ændringsforslag var den 
27. oktober, jf. forretningsordnens § 2, stk. 2.  



 2 

Dagsordensudvalgets forslag til behandling:  
1. Præsidenten gennemgår hovedlinjerne i HB’s forslag til aktiviteter. 
2. Direktøren gennemgår hovedlinjerne i HB’s forslag til budget. 
3. Spørgsmål og debat om hovedlinjerne i HB’s forslag til AP2019 
4. Eventuelle ændringsforslag behandles forslag for forslag således: 

 Forslagsstiller præsenterer forslaget  

 Hovedbestyrelsen præsenterer sin stemmeanbefaling 

 Repræsentantskabet debatterer forslaget 

 Repræsentantskabet stemmer om forslaget 
5. Der stemmes om HB’s forslag til AP2019. 
  
Bilag 3-1: Hovedbestyrelsens forslag til AP2019 
Bilag 3-2: Budgetsammenligning 2017-2019 
Bilag 3-3: Forklaring til budgetsammenligning 
Bilag 3-4: Ændringsforslag til HB’s forslag til AP2019 

16.45– 
17.30 

Dialogboder – og kaffe og en let servering 

Se oversigten over dialogboder. 

4 
17.30– 

17.40 

Afstemning til Repræsentantskabet har ordet 

Repræsentantskabet stemmer om, hvilke emner der skal debatteres søndag for-
middag. Der er frist for indlevering af emner via dn.dk/rep lørdag kl. 15.10 

5 
17.40– 

18.00 

Prisoverrækkelse: Årets inspirationspris 

Årets inspirationspris gives til en frivillig, en afdeling, et projekt eller andet, som 
kan virke som inspiration for andre i DN. Det er Organisationsudvalget, der har 
valgt mellem de 5 foreslåede kandidater, som man kan læse om i bilaget. Præsi-
denten afslører vinderen og overrækker prisen.  

 

Bilag 5-1: Oversigt over nominerede til Årets inspirationspris 

 

SØNDAG 

6 
9.00 – 

9.45 

Repræsentantskabet har ordet 

Repræsentantskabet debatterer de emner, som er besluttet ved afstemning lørdag 
aften. Hvert emne præsenteres kort af forslagsstiller og debatteres derefter i sa-
len. 

7 
9.45 – 
11.45 

Nye former for frivillighed 

Der er et kæmpe potentiale for at endnu flere bliver engageret i konkrete aktivite-
ter i DN, og vi skal sammen finde ud af, hvordan vi gør det bedst muligt. Repræsen-
tantskabet bliver præsenteret for resultaterne af en undersøgelse om medlem-
mernes ønsker til frivilligt arbejde i DN og skal diskutere forskellige mulige former 
for frivilligaktiviteter. Processen er en del af udviklingen af en ny frivilligstrategi, 
hvor vi skal være mere for flere. 
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8 
11.45– 

12.00 

Eventuelt og mødeafslutning 

Her er der mulighed for at komme med opfordringer, udfordringer og oplysninger i 
den udstrækning, de ikke måtte være fremsat under de øvrige dagsordenpunkter. 
Herefter afslutter præsidenten REP-mødet. 

 Eftermiddagens ture starter 12.30 

 
 

Om dagsorden 

Denne dagsorden er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i DN's vedtægter § 9, stk. 2, 3 og 4. 
De vedtægtsbestemte dagsordenspunkter er markeret med blåt. Dagsordenerne til DN's REP-mø-
der udarbejdes af et Dagsordenudvalg bestående af en repræsentant for hvert samråds formand-
skab. Udvalgets virke er reguleret af § 1 i Repræsentantskabets forretningsorden. Dagsordenudval-
get ved dette møde består af:  
 
Samråd Nordjylland: Jørgen Jørgensen 
Samråd Vestjylland: John Clausen 
Samråd Østjylland: Sebastian Jonshøj 
Samråd Sydjylland: Søren Vinding 
Samråd Fyn: Pia Ellegaard Jørgensen 
Samråd Region Sjælland: Niels Hilker 
Samråd Nordsjælland: Knud Eskesen 
Samråd Storkøbenhavn: Ole Damsgaard   
 

Om referat 

Al tale til mikrofoner under REP-mødet bliver optaget. Efter mødet vil der blive udarbejdet et refe-
rat i henhold til bestemmelserne i Repræsentantskabets forretningsorden § 5. Referatet vil sam-
men med lydfilerne fra optagelsen blive offentliggjort på www.dn.dk/rep2018. 


