
BILAG 4-1   
 
 
Dato: 28. oktober 2018 
Til: Hovedbestyrelsen  
Sagsbehandler: Thomas Eriksen, ter@dn.dk, 31 19 32 58 
 

 
 

 

 

 

 

 

Ændringsforslag til HB’s forslag til AP2019: 

1 Specifikt argumentere imod en Hærvejsmo-
torvej 
 

Fremsat af:  

Jens Frydendal på vegne af DN Viborg og DN Vejle 

 

Ændringsforslaget 

DN bør i 2019 arbejde målrettet på at påvirke planlægningen af landets infrastruktur og spe-

cifikt argumentere imod anlæggelse af en Hærvejsmotorvej. 

 

 

Begrundelse for ændringsforslaget 

Anlægget af en sådan vej vil være et voldsomt indgreb i det jyske landskab og natur.  

 

Yderligere en motorvej vil øge bilkørslen og dermed CO2-udledningen i en tid, hvor vi interna-

tionalt har forpligtiget os til at gå den anden vej. 

 

Det er fint nok, at vi som naturfredningsforening arbejder på i det små at redde fragmenter af 

den danske natur, men det må ikke hindre os i at gøre en indsats der, hvor de store naturvær-

dier er på spil. 

 

I Kjeld Hansens bog ”Det store Svigt” kan man læse, hvordan DN i midten af 1900-tallet havde 

travlt med at frede små naturområder, mens Hedeselskabets store maskineri tromlede hen 

over landets store naturværdier. Den fejl må vi ikke begå igen over for Vejdirektoratets store 

vejtromle, der i dag har erstattet Hedeselskabet. 

 

Forslag: HB’s stemmeanbefaling 

 

Hovedbestyrelsen er enig i, at anlæggelsen af en ny Hærvejsmotorvej kan indebære meget 

store miljømæssige konsekvenser, og at DN’s indsats skal afspejle dette. Hovedbestyrelsen fo-

reslår derfor også, at det i AP-teksten i afsnit 1.3. fremgår eksplicit, at der også vil være fokus 

på de motorvejsprojekter, der forventes at kunne få store naturmæssige konsekvenser. Ho-

vedbestyrelsen finder det dog ikke hensigtsmæssigt, at enkelte, konkrete projekter fremhæves 

eksplicit i AP-teksten. 

 

HB anbefaler derfor at stemme nej til forslaget. 
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Ændringsforslag til HB’s forslag til AP2019: 

2 IT-afdelingen styrkes med et årsværk 
 

Fremsat af:  

Rolf Lehrmann, DN Sørø 

 

Ændringsforslaget 

IT-afdelingen bør styrkes med et beløb svarende til et årsværk. 

 

 

Begrundelse for ændringsforslaget 

Baggrunden er de langtrukne it-problemer, bl.a. med turmodulet og den store betydning som 

bedre fungerende it har for den moderne forenings funktion. På it-området er der ikke alene 

hængepartier, men også behov for ressourcer til eksternt udviklingsarbejde og test af dette. 

Endelig er der behov for styrkelse af det opsøgende og understøttende arbejde i forhold til de 

lokale afdelinger. 

 

Forslag: HB’s stemmeanbefaling 

 

HB har forståelse for de frustrationer, der knytter sig til den lange proces med udvikling og im-

plementering af DNs nye hjemmeside, og herunder ikke mindst udfordringerne med turmodu-

let. Efter en ny udviklingsproces skulle det ny turmodul være klar pr januar 2019. 

 

HB har også blik for de udfordringer vi har i hele DNs organisation med at bruge it-værktøjer 

og systemer, og bl.a. derfor er der i budgetforslaget for 2019 afsat midler til digital udvikling. 

Konkret til digital fundraising, men der vil også være fokus på digital brug og udvikling i det 

hele taget. Bl.a. ved kursusudbuddet for aktive og ved dialogmuligheder i forbindelse med re-

præsentantskabsmøderne. 

 

HB kan på den baggrund ikke anbefale det konkrete forslag om at styrke it-afdelin-

gen med et årsværk, men vil øge opmærksomheden om brugen af it som beskrevet 

ovenfor. 
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Ændringsforslag til HB’s forslag til AP2019: 

3 Afvisning af AP/Budget 2019  
 

Fremsat af:  

Niels Hilker DN Sorø, Bjørn Petersen DN Roskilde og Michael Løvendal Kruse, DN Stevns 

 

Ændringsforslaget 

Vi anbefaler Repræsentantskabet at afvise AP/Budget 2019, så der i stedet kan arbejdes ud 

fra en midlertidig fremskrivning af 2018-budgettet, imens der udarbejdes et forståeligt, kva-

lificeret og kvalificerende AP/Budget for 2019 – som vi så beklageligvis må vente med at 

vedtage indtil Repræsentantskabets forårsmøde 2019. 

  

 

Begrundelse for ændringsforslaget 

Udkastet til AP/Budget 2019 er ikke ordentligt gennemarbejdet og lægger op til, at Repræsen-

tantskabet skal træffe beslutning på et utilstrækkeligt oplyst og svært gennemskueligt grund-

lag. Dette er klart i uoverensstemmelse med det fælles ønske om et kvalificeret og kvalifice-

rende foreningsdemokrati, som blev resultatet af den meget omfattende og grundige demokra-

tiudredning i 2013. 

 

Det nuværende udkast til AP/Budget 2019 er en prosabeskrivelse, som er næsten renset for 

mål, og dermed aldeles uegnet som grundlag for en målbar opgørelse. Forslaget indeholder et 

afgørende brud med foreningens praksis både med hensyn til gennemsigtighed og detaljering, 

samt at væsentlige poster ikke specificeres men overlades til HBs senere skøn. Repræsentant-

skabet fratages hermed den afgørende mulighed for at angive en ønsket retning og følge op på 

om den følges. Der indføres f.eks. 4 separate puljer, tre på 500.000 kr. og en på 670.000 kr. i 

alt ca. 2,2 millioner kr., som er til fri rådighed for HB. 

 

Budgetforslaget kan ikke umiddelbart sammenholdes med de forudgående budgetår. Dette 

skyldes, at budgettets opdeling er kraftigt ændret og præget af mange og betydelige omplace-

ringer af tidligere selvstændige emner. Beløbene ved denne proces er ikke angivet og kan i øv-

rigt ikke udledes af budgetbeløbene. I nogle tilfælde forsvinder specifikationen helt, idet det 

omposterede blandes sammen med andet og indgår i et nyt og meget bredere emne. Dette 

mindsker selvsagt overblikket og muligheden for målopfølgning. Og Repræsentantskabet skal 

kunne gennemskue, hvad vi siger ja til. Det er med udkastet ikke muligt for Rep. at evaluere i 

hvilket omfang AP 2019 gennemføres, når aktivitetsplanen for langt de fleste aktiviteter mang-

ler klare mål og midler. 

 

Hertil kommer, at det bl.a. er uklart, hvor stort beløb, som afsættes til kampagner og events. 

Planlagte kampagner, ad hoc kampagner, Folkemøde og Naturmødet. Det er heller ikke til at 

se, hvor stort et beløb, som er afsat til medlemshvervning, der tidligere har givet anledning til 

debat på Repræsentantskabsmøderne. Præsidenten er pludselig blevet en del af Sekretariatets 

ledelse, selv om Præsidenten vælges af Repræsentantskabet og dermed er en del af den politi-

ske ledelse. Aflønning af Præsidenten bør som tidligere klart fremgå af budgettet. 

 

Endelig fremgår det ikke klart, hvor og i hvilket omfang de 33 indspil fra organisationen er 

medtaget i udkastet. Tilbagemeldingen, som afdelingerne modtog blot 3 dage før fristen for 

ændringsforslag udløb, har mere karakter af spontane replikker end seriøse overvejelser for 

eller imod. Det er ikke respektfuldt, hverken overfor forslagsstillerne eller overfor afdelingerne, 

som skal have tid til at overveje såvel ideerne som HBs stillingtagen. 
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Forslag til: HB’s stemmeanbefaling 

 

 

Der er indkommet i alt fire forslag som ønsker de udsendte AP- og budgetforslag forkastet. HB 

har lyttet til den kritik der er fremført og har omredigeret materialet så det bedre efterkommer 

de kritikpunkter som forslagsstillerne har fremført. Herunder er redegjort for hvordan HB kon-

kret har ændret i AP materialet i forhold til den rejste kritik.  

 

HB har gennemført redaktionelle ændringer af forslaget til aktivitetsplan, så teksten følger den 

samme opsætning som tidligere, og således at de målbare indsatser fremstår tydeligere. 

 

HB har lavet en ny budgetopstilling som indeholder flere underopdelinger, og som gør det ty-

deligere at sammenligne mellem budget 2018 og budget 2019. 

 

HB har skrevet en note til budget 2019 som giver forklaringer på ændringer fra 2018 til 2019 

og som uddyber på nogle af de kritikpunkter som er rejst. 

 

 

Konkrete kritikpunkter: 

 

Manglende målsætning: Det kritiseres, at AP teksten ikke har konkrete målsætninger, men er 

præget af for meget prosa. HB har gennemskrevet AP oplægget og opstillet en række målbare 

indsatser, som også kan gøres til genstand for efterfølgende måling.  

 

Sammenlignelighed og omplaceringer: HB må give kritikerne ret. I det tidligere udsendte ma-

teriale var det svært at sammenligne budget 2018 og budget 2019. HB har derfor lavet en ny 

budgetopstilling som gør de budgetmæssige forskydninger tydeligere, samt skrevet noter til 

budgetopstillingen, som redegør for ændringerne.  

 

Opdelinger: Der er rejst kritik af at poster som kampagner, medlemshvervning o.a. ikke er 

specificerede. HB har indskrevet flere specificeringer i budgettet og beskrevet specificeringer i 

noter til budgettet. Præsidenten er flyttet fra ledelse til Organisation og medlemmer, hvor po-

sten også tidligere fandtes. 

 

Indspil fra organisationen: HB tager kritikken til sig. Tilbagemeldingen på de 33 indspil fra or-

ganisationen har ikke været god nok. De 33 indspil er blevet vurderet forud for udformningen 

af AP 2019, men tilbagemeldingen på hvert enkelt forslag har ikke været god nok. Der vil blive 

udsendt individuelle tilbagemeldinger. 

 

På baggrund af dette anbefaler HB at stemme nej til ændringsforslaget. 

 

Se også stemmeanbefaling til forslag fra Niels Hav Hermansen og Ella Maria Bisschop-Larsen - 

Rene Chetronoch - Jørgen Bacher Nielsen. 
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Ændringsforslag til HB’s forslag til AP2019: 

4 Fokus på nationale infrastrukturprojekter  
 

Fremsat af:  

DN Vejle ved Per Delphin  

 

Ændringsforslaget 

 

Teksten i AP i afsnit 1.3 Natur (side 7): 

 

”Der vil også fortsat være fokus på et samarbejde mellem sekretariatet og afdelingerne om 

de store, nationale infrastrukturprojekter, der forventes at kunne få væsentlige naturmæs-

sige konsekvenser (broforbindelser, energianlæg mv.).” 

 

Foreslås ændret til: 

 

”Der vil også være fokus på de store, nationale infrastrukturprojekter, der forventes at 

kunne få væsentlige naturmæssige konsekvenser (broforbindelser, motorveje, energianlæg 

mv.).” 

 

 

Begrundelse for ændringsforslaget 

DN Vejle bemærker, at motorveje ikke direkte er nævnt som store, nationale infrastrukturpro-

jekter i Aktivitetsplan 2019. Det er DN Vejles holdning, at DN på nationalt plan udadtil bør ytre 

sig i transportpolitikdebatten og ikke kun overlade dette tunge emne til de lokalafdelinger, det 

måtte søge at argumentere mod planer om realisering af et givet infrastrukturprojekt.  

 

 

Forslag til: HB’s stemmeanbefaling 

 

Det er korrekt, at ”motorvejsprojekter” ikke er nævnt eksplicit som eksempler på store infra-

strukturprojekter, der vil være fokus på i 2019. Hovedbestyrelsen er dog enig med forslagsstil-

leren i, at store infrastrukturprojekter, der forventes at kunne få store naturmæssige konse-

kvenser, også omfatter motorvejsprojekter, og at forslaget derfor imødekommes. 

 

HB anbefaler at stemme ja til forslaget. 
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Ændringsforslag til HB’s forslag til AP2019: 

5 Opkvalificering af viden på transportområdet  
 

Fremsat af:  

Michael Løvendal Kruse, DN Stevns 

 

Ændringsforslaget 

Punkt 1.10 Klima, energi og transport foreslås udvidet med 0,1 årsværk, dedikeret til opkva-

lificering af viden på transportområdet. 

 

 

Begrundelse for ændringsforslaget 

Jeg er positiv over for tankerne om, at DN skal prioritere stærkere på Naturen og samtidig 

have et stort engagement i klimaspørgsmålet. Men man kan ikke arbejde med klimaspørgsmå-

let uden at se på transportsektoren, som udgør en væsentlig del af udledningen af klimagas-

ser. Derfor foreslår jeg, at man igen bruger ressourcer på transport i DN. 

 

DN skal opbygge og besidde en viden om transport, som gør, at vi er og bliver en respekteret 

debattør. DN skal dels kunne deltage i den generelle debat, men sekretariatet skal også kunne 

give et kvalificeret bidrag til de aktive i forbindelse med trafikprojekter. 

 

 

Forslag til: HB’s stemmeanbefaling 

 

Som det fremgår af forslaget til AP2019 foreslår Hovedbestyrelsen, at der i 2019 sker en op-

prioritering af DN’s klimaarbejde. Dette indebærer bl.a., at der i sekretariatet allokeres flere 

ressourcer til klimaindsatsen, at der sker et tæt samarbejde mellem landbrugs- og klimaarbej-

det og at der også i 2019 gennemføres en større klimakampagne. DN har allerede i 2018 mar-

keret sig tydeligt i den offentlige debat på klimaområdet, også i forhold til transportområdet, 

ligesom der i 2018 netop gennemføres en stor klimakampagne med fokus på elbiler. At der al-

lokeres flere ressourcer til klimaindsatsen indebærer også, at der sker en styrkelse af vores 

kompetencer på transportområdet. 

 

HB anbefaler derfor, at forslaget ikke imødekommes, da det allerede er indeholdt i 

det foreliggende forslag til AP2019. 
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Ændringsforslag til HB’s forslag til AP2019: 

6 Forkast AP- og Budgetforslag og lav et nyt  
 

Fremsat af:  

Niels Hav Hermansen og Ella Maria Bisschop-Larsen, begge personligt valgte 

 

Ændringsforslaget 

AP 2019 forkastes og erstattes af et midlertidigt budget for 2019, som bygger på en frem-

skrivning af 2018 budgettet, indtil et nyt og forbedret forslag til AP 2019 kan sættes til af-

stemning ved REP i foråret 2019. 

 

 

Begrundelse for ændringsforslaget 

Forslaget til AP 2019, som REP skal stemme om den 17. november 2018, er enten ikke ordent-

ligt gennemarbejdet eller udtryk for en manglende forståelse af den rolle aktivitetsplanen spil-

ler i DN.  

 

Vi har følgende hovedsynspunkter:  

 Forslaget mangler transparens. REP skal kunne gennemskue hvad de siger ja til. I det 

nuværende forslag overlader REP i høj grad til HB at prioritere og fordele de indsamlede 

midler i årets løb.  

 

 Muligheden for at sammenligne budgettet fra år til år er klart forringet. Der er sket så 

mange flytninger af poster, at man mister muligheden for at sammenligne AP 2019 

med de foregående år. Derfor er det umuligt at vide hvilke faktiske prioriteringer forsla-

get er udtryk for.  

 

 Aktivitetsplanen mangler for stort set alle emner klare mål og en budgetramme. Blot 

nogle få eksempler: 3.4 Kampagner og events. Det er helt uklart hvor store beløb, der 

afsættes til de nævnte aktiviteter (planlagte kampagner, ad hoc kampagner, Folkemøde 

og Naturmødet). 2.4. Medlemmer. Det fremgår ikke mere hvad medlemstallet forventes 

at være ved indgangen til 2019 eller hvor stort et beløb der er afsat til medlemshverv-

ning, som tidligere har givet anledning til debat på REP. 4.1. Ledelse. Præsidenten er 

ikke en del af sekretariatets ledelse, men den politiske ledelse, og det bør som tidligere 

klart fremgå af budgettet.  

 

 Det er ikke muligt for REP i 2020 at evaluere om AP 2019 er blevet gennemført, når ak-

tivitetsplanen for langt de fleste aktiviteter mangler klare mål og midler.  

 

 Den form AP har haft de sidste mange år er gennemarbejdet og fungerer. At ville lave 

den om til en vejrudsigt er udtryk for manglende organisationsforståelse. Der er uende-

ligt mange gode sager og emner DN kan bruge sine begrænsede ressourcer på. Derfor 

skal der prioriteres. Denne prioritering skal i henhold til vedtægterne laves af forenin-

gens højeste myndighed, repræsentantskabet (og ikke HB). Der er aldrig enighed i re-

præsentantskabet om prioriteringerne. Derfor skal AP udformes og processen tilrette-

lægges, så det er muligt at være uenige på en kvalificeret måde. Hvis et flertal af REP 

har en anden holdning til prioriteringerne end HB, skal det være muligt for dem at fore-

tage op- og nedprioriteringer, som HB og sekretariatet som udgangspunkt skal efter-

leve. Hvis AP er udformet så det året efter ikke er muligt for REP at gennemskue, om 

den prioritering, der har været flertal for, faktisk er blevet fulgt, opstår der en mistillid 

mellem REP og HB. Det har vi set tidligere, og det er opslidende og destruktivt på en 

helt anden måde end klare meningsforskelle, der kan sættes til afstemning.   
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 Det er ikke muligt ud fra det offentliggjorte materiale at se, hvordan HB har forholdt sig 

til de mange input, der er kommet til AP. Vi savner det skema, der gør det klart om HB 

er enige eller ikke enige i de indsendte forslag, og hvordan forslaget i givet fald er ind-

arbejdet. Den manglende respons er ikke udtryk for respekt for afdelingernes arbejde 

med at indsende forslag. Man kunne komme til at tvivle på, om forslagene overhovedet 

er læst og overvejet, eller om den demokratiske proces har været en ren skinmanøvre. 

 

 

Forslag til: HB’s stemmeanbefaling 

 

 

Der er indkommet i alt fire forslag som ønsker de udsendte AP- og budgetforslag forkastet. HB 

har lyttet til den kritik der er fremført og har omredigeret materialet så det bedre efterkommer 

de kritikpunkter som forslagsstillerne har fremført. Herunder er redegjort for hvordan HB kon-

kret har ændret i AP materialet i forhold til den rejste kritik.  

 

HB har gennemført redaktionelle ændringer af forslaget til aktivitetsplan, så teksten følger den 

samme opsætning som tidligere, og således at de målbare indsatser fremstår tydeligere. 

 

HB har lavet en ny budgetopstilling som indeholder flere underopdelinger, og som gør det ty-

deligere at sammenligne mellem budget 2018 og budget 2019. 

 

HB har skrevet en note til budget 2019 som giver forklaringer på ændringer fra 2018 til 2019 

og som uddyber på nogle af de kritikpunkter som er rejst. 

 

Konkrete kritikpunkter: 

 

Tranparens og sammenlignelighed:  HB må give kritikerne ret i, at sammenligneligheden var 

forringet. HB har i konsekvens heraf opstillet et nyt budget hvor sammenligneligheden mellem 

2018 og 2019 er forbedret og hvor der er tilføjet flere underpunkter for at sikre bedre transpa-

rens. Desuden er der skrevet en note som redegør for forskydninger mellem 2018 og 2019. 

 

Klare mål i AP teksten: HB har gennemskrevet teksten og fremhævet de målbare mål. 

 

Form på AP: HB har omredigeret AP 2019 så forslaget bedre matcher den tidligere anvendte 

form 

 

Indspil fra organisationen: HB tager kritikken til sig. Tilbagemeldingen på de 33 indspil fra or-

ganisationen har ikke været god nok. De 33 indspil er blevet vurderet forud for udformningen 

af AP 2019, men tilbagemeldingen på hvert enkelt forslag har ikke været god nok. Der vil blive 

udsendt individuelle tilbagemeldinger. 

 

På baggrund af dette anbefaler HB at stemme nej til ændringsforslaget. 
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Ændringsforslag til HB’s forslag til AP2019: 

7. Bynatur integreres som et emne i Naturkom-

muneprojektet  
 

Fremsat af:  

Knud Erik Hansen på vegne af DN København, DN Aarhus og DN Kolding 

 

Ændringsforslaget 

I afsnittet om Natur ændres linjerne: 

 

”Der er inden for de eksisterende økonomiske rammer i sekretariatet ikke mulighed for i 

2019 at iværksætte større, nye initiativer på området, men der vil være fokus på at inte-

grere bynatur-problematikken også i Naturkommune-projektet og rådgive de afdelinger, der 

har lyst til at udvikle mere bynatur indenfor de kompetencer sekretariatet besidder.” 

 

Ændres til: 

 

”Bynaturproblematikken integreres i Naturkommuneprojektet som et emne. Det betyder, at 

Naturkommuneprojektet også skal have fokus på at udvikle natur på nye arealer, hvor det 

er relevant som en del af byudviklingen. Meget af det arbejde, der allerede laves i Natur-

kommuneprojektet vil også være relevant, når der skal udvikles nye naturområder i byerne. 

Der vil imidlertid også være brug for midler til at udvikle konkrete naturplaner for disse om-

råder.” 

 

 

Begrundelse for ændringsforslaget 

Naturkommuneprojektet indeholder mange gode elementer til fremme af bynatur. Det har 

imidlertid meget lidt fokus på de mange situationer i byerne, hvor der er mulighed for at ud-

vikle natur på nye områder. Ofte er disse ønsker i modstrid med investorers interesser i at 

bygge og ofte bygges med meget lidt hensyntagen til natur. Der er brug for fokus på naturen i 

byudviklingen, hvis vi fremover også vil have grønne byer. Ved at integrere natur på nye om-

råder som emne i Naturkommuneprojektet vil projektet mere fuldgyldigt dække de udfordrin-

ger DN har i kommunerne. 

 

Det kræver imidlertid ekstra ressourcer til udarbejdelse af konkrete bynaturplaner (med visua-

liseringer) for byområder, som DN vil have til naturområder. Det vil i en del tilfælde kræve, at 

der købes professionel bistand til at lave sådanne planer. Det er vores vurdering, at det vil 

kræve et beløb i størrelsesordenen 70 - 100.000 kr. i 2019. 

 

2019 er et vigtigt år for en indsats for bynatur i nye byområder. I 2019 skal kommunerne lave 

kommuneplanstrategier. Det er derfor enormt vigtigt, at DN-afdelinger kan spille ind med kon-

krete planer til disse strategier. DN-afdelingerne vil tabe meget ved først at komme ind senere 

med sine planer. 

 

DN København har i 2019 et særligt behov for at kunne spille ind. Københavns kommunen vil i 

2019 revidere masterplanen for Ydre Nordhavn, hvor DN København sammen med en række 

andre organisationer (bl.a. Østerbro Lokaludvalg, Friluftsrådet, DOF, NOAH, Verdens Skove) 

arbejder for at få bynatur på et 100 ha stort område. Det kræver en konkret plan i første halv-

del af 2019. 

 

Input nr. 26 i dokumentet ”Input til HB fra organisationen” indeholder en uddybning af oven-

stående motivering. 
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Forslag: HB’s stemmeanbefaling 

 

Hovedbestyrelsen er enig med forslagsstilleren i, at der i Naturkommuneprojektet ligger en 

række gode muligheder for også at udvikle nye kommunale bynatur-politikker. Det fremgår 

også af forslaget til AP2019, at der sigtes mod at udnytte disse muligheder, hvor det er muligt. 

Det er dog væsentligt at understrege, at grundideen bag Naturkommuneprojektet er at tilveje-

bringe et grundlag for, at de enkelte kommuner i Danmark kan udvikle og implementere kom-

munale naturpolitikker. Formålet er dels at tilvejebringe et godt grundlag for kommunerne til 

at igangsætte en sådan proces (fx vha. virkemiddelkataloger og gode eksempler fra ambitiøse 

kommuner) og dels at skabe et grundlag for en konstruktiv dialog mellem de enkelte DN-afde-

linger og de tilhørende kommuner. Det vil dog være kommunerne selv, der vil skulle have an-

svaret for at udvikle de konkrete planer, og herunder finansiere eventuelle analyser, undersø-

gelser og masterplaner, idet der ikke indenfor rammerne af DN’s budget er mulighed for, at DN 

selv kan finansiere sådanne tiltag. Såfremt en DN-afdeling har et behov for at gennemføre og 

dermed finansiere sådanne planer, skal finansieringen derfor som udgangspunkt findes hos an-

dre kilder (fonde mv.). 

 

Hovedbestyrelsen anbefaler derfor, at der stemmes nej til forslaget. 
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Ændringsforslag til HB’s forslag til AP2019: 

8 Mere gennemskuelig AP og budget 2019 – af-

visning af nuværende  
 

Fremsat af:  

DN Svendborg ved Rene Chetronoch 

 

Ændringsforslaget 

Der udarbejdes en aktivitetsplan med mere gennemskuelige dispositioner og prioriteringer 

og muligheder for at følge op på om disse er opfyldt i det efterfølgende år til vedtagelse på 

det kommende repræsentantskabsmøde. 

 

Budgettet tilbageføres til sin oprindelige form, indtil der, via Repræsentantskabet, godken-

des en ændret måde at fremstille dette på med relevant argumentation. Indtil dette kan 

finde sted kan der opereres med en forlængelse af det gældende budget for 2018. 

 

 

Begrundelse for ændringsforslaget 

Aktivitetsplan ´19 og budget 19 er blevet drøftet på bestyrelsesmødet i oktober 2019 og føl-

gende repræsenterer DN Svendborgs holdning. 

 

DN Svendborg finder det bekymrende at aktivitetsplanen benævnes som en politisk “vejrud-

sigt”. Vejrudsigter er ikke bedre end de modeller, som de baseres på. I DN’s tilfælde er model-

len en hovedbestyrelse med et solidt fagligt grundlag, der stiller forslag til den øverste myndig-

hed - repræsentantskabet, som, på demokratisk vis, består af repræsentanter fra alle lokalaf-

delinger. Dette har hidtil været en solid og velfungerende model. 

 

Som vi ser det, mister repræsentantskabet indflydelse og den demokratiske proces indskræn-

kes, med et argument om at kunne handle hurtigt i forhold til hvor der kan opnås størst poli-

tisk indflydelse. Risikoen bliver herved, at man kan handle for hurtigt - og med for få i repræ-

sentantskabet, der får mulighed for at bidrage med viden i forhold til vigtige beslutninger. 

Dette medfører øget risiko for at handle forkert på et for tyndt grundlag. 

 

Når færre enkeltopgaver oplistes i aktivitetsplanen, kan en væsentlig viden omkring disse fra 

repræsentantskabet gå tabt, ganske enkelt fordi de ikke oplistes. Konsekvensen er af dette at 

hovedbestyrelsen opnår større indflydelse og repræsentantskabet mindre. Dette er vi imod, 

idet repræsentantskabet, jf. vedtægterne, udgør den øverste myndighed i DN. Det er selvføl-

gelig en mulighed at stille forslag om ændring af vedtægterne i denne henseende, men dette 

ønsker vi fra DN Svendborgs side ikke bliver tilfældet. 

 

Selv om der udpeges retningslinjer/sigtelinjer/ønskelinjer, er vejen dertil ikke ligegyldig, hvor-

for Repræsentantskabet, i samme omfang som tidligere, bør inddrages i detaljerne om disse. 

 

 

Hvad budgettet angår noterer vi at der opereres med et underskud for 2019. Set i lyset af 

størrelsen på DN’s egenkapital er dette mindre problematisk. Det anføres desuden at man øn-

sker at reducere udgifterne til arbejdet i sekretariatet med 2,47 mio. kr. dels på driftsmidler og 

dels på lønmidler. 
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I forhold til dette er det tvingende nødvendigt for repræsentantskabet at kende detaljerne om-

kring disse reduktioner, således at der kan tages stilling til dette. Vi, som lokalafdeling, har 

meget jævnligt kontakt til medarbejderne i sekretariatet, hvorfor vi også bør have indflydelse 

på beslutningen om at reducere medarbejderstaben - ud fra den fremsendte AP er det ikke 

muligt at udøve indflydelse, idet der ikke er stillet forslag til hvordan dette skal gøres. Vi finder 

derfor ingen begrundelser for at reducere på detaljegraden, i forhold til dette, i budgettet. 

 

Reduktionen fører også til at det bliver endog meget besværligt at sammenligne med tidligere 

års budgetter, uden at der tilsyneladende vindes noget ved disse ændringer. Der mangler 

grundlæggende en gyldig og holdbar argumentation for disse ændringer. 

 

Hvad budgettets overskuelighed angår er dette vel også en sag, der bør drøftes af repræsen-

tantskabet. Budgettet er trods alt langt mindre komplekst end det kendes fra f.eks. menig-

hedsråd, hvor det også er frivillige, der udøver indflydelsen. 

 

Det er grundlæggende vores holdning at kendskab til detaljer giver mulighed for udøvelse af 

demokratisk indflydelse. 

 

Når såvel aktivitetsplan som budget fremstår mindre detaljeret, giver dette altså mulighed for 

mindre indflydelse for repræsentantskabet, hvilket vi, grundlæggende betragtet, er imod. Vi 

opnår hermed forringet mulighed for at udøve vores myndighed som repræsentantskab, jf. 

gældende vedtægter. 

 

Forslag: HB’s stemmeanbefaling 

 

Der er indkommet i alt fire forslag som ønsker de udsendte AP- og budgetforslag forkastet. HB 

har lyttet til den kritik der er fremført og har omredigeret materialet så det bedre efterkommer 

de kritikpunkter som forslagsstillerne har fremført. Herunder er redegjort for hvordan HB kon-

kret har ændret i AP materialet i forhold til den rejste kritik.  

 

HB har gennemført redaktionelle ændringer af forslaget til aktivitetsplan, så teksten følger den 

samme opsætning som tidligere, og således at de målbare indsatser fremstår tydeligere. 

 

HB har lavet en ny budgetopstilling som indeholder flere underopdelinger, og som gør det ty-

deligere at sammenligne mellem budget 2018 og budget 2019. 

 

HB har skrevet en note til budget 2019 som giver forklaringer på ændringer fra 2018 til 2019 

og som uddyber på nogle af de kritikpunkter som er rejst. 

 

Konkrete kritikpunkter: 

 

Oplistning af enkeltopgaver: HB har indføjet flere enkeltopgaver i budgettet og i den tilhørende 

budgetnote for at øge gennemsigtigheden i budgetopstillingen.  

 

Reduktioner på drift og løn: HB har i note til budgettet oplistet en række besparelsesområder 

på driftsbudgettet. Mht. reduktioner på lønbudgettet kan der, af hensyn til sekretariatets per-

sonale, ikke oplistes konkret besparelsesområder. Det sidste må afvente repræsentantskabets 

holdning til det samlede budget. AP teksten er skrevet ud fra en forudsætning om de foreslå-

ede personalereduktioner, og det vil være sekretariatets opgave at udmønte evt reduktioner 

på en måde så sekretariatet kan leve op til aktivitetsplanen for 2019. 

 

Overskuelighed: HB har lyttet til kritikken af manglende overskuelighed og lavet en ny budget-

opstilling hvor overskueligheden og sammenligneligheden med 2018 er større, og i de tilhø-

rende noter specificeret ændringerne. 

 

På baggrund af dette anbefaler HB at stemme nej til ændringsforslaget. 
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Se også stemmeanbefaling til forslag fra Niels Hilker, Bjørn Petersen og Michael Løvendal 

Kruse – Niels Hav Hermansen og Ella Maria Bisschop-Larsen - Jørgen Bacher Nielsen. 
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Ændringsforslag til HB’s forslag til AP2019: 

9 Afvisning af Budget 2019  
 

Fremsat af:  

DN Hillerød ved Jørgen Bacher Nielsen 

 

Ændringsforslaget 

Det pålægges Hovedbestyrelsen – under iagttagelse af den sædvanemæssige tid til høring 

(ca. 2 måneder) - at udarbejde et overskueligt og gennemsigtigt forslag til Budget 2019 til 

vedtagelse på Repræsentantskabets forårsmøde i 2019. I et revideret budgetforslag skal 

indgå en beskrivelse af de nævnte 4 puljer vedr. indhold og relevans. For at begrænse bud-

getunderskuddet til 1,1 mill. kr. skal det reviderede budget helt konkret anvise nødvendige 

driftsbesparelser og lønreduktioner. De foreslåede driftsbesparelser og lønreduktioner i bud-

gettet bortfalder hermed. 

 

Indtil et nyt budget for 2019 måtte være vedtaget, er budget 2018 fortsat gældende. 

 

 

Begrundelse for ændringsforslaget 

Vi har gennemgået budget 2019, og det fremgår tydeligt heraf, at foreningen har til hensigt at 

ændre den praksis, som har været gældende i adskillige år, nemlig detailstyring af udgifterne 

til mindste detalje med den konsekvens, at de enkelte års aktiviteter næsten har været identi-

ske, kun med mindre forskydninger. Det har medført en mangel på dynamik og mangel på 

evne til at tilpasse sig de skiftende udfordringer, som har vist sig hen ad vejen. Derfor hilser vi 

det ændrede grundsynspunkt, som det beskrives i AP 2019, velkommen. 

 

Der er tale om en dybtgående ændring af foreningens måde at arbejde på. En ændring, som 

repræsentantskabet bør have indflydelse på. Vi mener ikke, at det er tilfældet her. Der frem-

lægges en plan, som beskriver den i øvrigt helt rigtige tanke om at gøre DN i stand til at agere 

over for aktuelle udfordringer. Planen beskriver ganske udmærket alle de problematiske områ-

der, som DN skal være i stand til at agere på. Og hvordan det gøres, det fremgår af AP2019. 

Det er ikke fair over for Repræsentantskabet at fremlægge noget så ubearbejdet. F.eks. fore-

slås en række puljer, hvis hensigt og indhold ikke eller kun overfladisk beskrives. På nær pul-

jen til ´udvikling af nye indsatser´, som er nogenlunde til at forstå meningen med, er de tre 

andre ikke eller kun mangelfuldt beskrevet. Hvad er puljerne tænkt brugt til, og hvad vil man 

opnå? En analysepulje - umiddelbart tænker man på kemiske analyser, men det handler det jo 

ikke om. 

 

Budgetunderskuddet når med disse puljer op på mellem 3 og 4 mill. kr. Det mener man trods 

alt er i overkanten. Derfor lægger budgettet op til, at HB på eget initiativ kan beskære aktivi-

teterne med 2.5 mill. kr., ved driftsbesparelser og lønreduktion. Vel at mærke uden at Repræ-

sentantskabet skal have nogen indflydelse. Det er ikke acceptabelt. Vi har medlemsdemokrati, 

som ganske tilsidesættes, hvis AP2019 godkendes på det foreliggende grundlag. 

 

Vi ser som nævnt meget positivt på den foreslåede ændring af foreningens arbejdsform. Men 

ændringen er så fundamental, at den ikke kan gennemføres så hurtigt, som det her er lagt op 

til. Det tager længere tid, ½-ét år, at få formuleret nogle rammer for, hvorledes foreningen 

skal drives i den ændrede form. En tung organisatorisk opgave, som er nødvendig. 

 

Vi gør endelig opmærksom på, at der i budgetsammenligningen har indsneget sig en række 

fejl. 
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Forslag til: HB’s stemmeanbefaling 

 

 

Der er indkommet i alt fire forslag som ønsker de udsendte AP- og budgetforslag forkastet. HB 

har lyttet til den kritik der er fremført og har omredigeret materialet så det bedre efterkommer 

de kritikpunkter som forslagsstillerne har fremført. Herunder er redegjort for hvordan HB kon-

kret har ændret i AP materialet i forhold til den rejste kritik.  

 

HB har gennemført redaktionelle ændringer af forslaget til aktivitetsplan, så teksten følger den 

samme opsætning som tidligere, og således at de målbare indsatser fremstår tydeligere. 

 

HB har lavet en ny budgetopstilling som indeholder flere underopdelinger, og som gør det ty-

deligere at sammenligne mellem budget 2018 og budget 2019. 

 

HB har skrevet en note til budget 2019 som giver forklaringer på ændringer fra 2018 til 2019 

og som uddyber på nogle af de kritikpunkter som er rejst. 

 

Konkrete kritikpunkter: 

 

HB noterer sig en støtte til det overordnede ønske om en forenkling af AP og budget, og aner-

kender at processen med implementering af disse ønsker har været meget hastig.  

 

Ændring i foreningens arbejdsform: Det er rigtigt at HB lægger op til en mindre detailstyring 

og en større fleksibilitet i forhold til at arbejde med de politiske spørgsmål som løbende måtte 

dukke op.  

 

Puljer: HB anerkender at beskrivelsen af de ønskede nye indsatser har været lidt overfladisk. I 

de nye noter til budget 2019 er der skrevet lidt mere om indsatserne ligesom de er beskrevet 

lidt fyldigere i AP teksten. 

 

Budgetunderskuddet: HB har indføjet en liste over påtænkte driftsbesparelser i noten til bud-

get 2019. Mht lønreduktioner kan sådanne ikke oplistes af hensyn til sekretariatets personale. 

AP teksten er skrevet ud fra en forudsætning om de foreslåede personalereduktioner, og det 

vil være sekretariatets opgave at udmønte evt reduktioner på en måde så sekretariatet kan 

leve op til aktivitetsplanen for 2019. 

 

Fejl: Det er desværre rigtigt at der i budget 2018 opstillingen i det tidligere udsendte materiale 

var fejl i årsværksangivelsen og i angivelsen af indtægter fra biodiversitet.nu. Begge dele er 

rettet i det nye materiale.  

 

På baggrund af dette anbefaler HB at stemme nej til ændringsforslaget. 

 

Se også stemmeanbefaling til forslag fra Niels Hilker, Bjørn Petersen og Michael Løvendal 

Kruse - Rene Chetronoch – Niels Hav Hermansen og Ella Maria Bisschop-Larsen. 
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Ændringsforslag til HB’s forslag til AP2019: 

10 Forslag om kontingentforhøjelse  
 

Fremsat af:  

DN Jammerbugt ved Søren Rosenberg 

 

Ændringsforslaget 

Årskontingentet for almindeligt medlemskab forhøjes fra 350 kr. til 375 kr. og supplerende 

husstandsmedlemskab fra 95 kr. til 120 kr. Kontingenter for pensionist og ung under uddan-

nelse justeres lidt op til 215 kr. 

 

 

Begrundelse for ændringsforslaget 

I alt er det en stigning på ca. 7 %, som vi mener godt kan retfærdiggøres, da det nuværende 

kontingent har været uændret siden 2013. 

 

Dette forslag skal ses i lyset af, at sekretariatet er truet af besparelser på den faglige hjælp til 

lokalafdelingerne. 

 

Det faglige personale er en hjørnesten i lokalafdelingernes arbejde. De enkelte afdelinger er 

afhængige af den faglige og professionelle sparring, som sekretariatet leverer. Det er jo ikke 

alle afdelinger, der er fagligt rustet til at tage kampen mod kommunerne. 

 

I kommunerne er der også sket en ændring i naturarbejdet. Det er ikke mere usædvanligt, at 

politikerne bevidst vedtager eller gennemtvinger beslutninger, der ikke er hjemmel til i loven. 

Og efterfølgende sættes forvaltningen til at forsvare, argumentere og kæmpe for det ved-

tagne. 

 

Det er komplekse problemstillinger, de enkelte lokalafdelinger står over for, og det er derfor 

vitalt, at sekretariatet kan konsulteres for hjælp. 

 

Det skal huskes, at de lokale bestyrelsesmedlemmer typisk er ildsjæle, der brænder for sagen. 

Bliver de ikke bakket op fagligt, når der ikke kun skal lægges arm med forvaltningen, men nu 

også med de folkevalgte politikere, er der risiko for, at de taber pusten og DN taber sager. 

 

DN har generelt en rigtig fin statistik omkring vundne sager, og det er disse, der gør DN til en 

seriøs aktør på naturområdet og i samfundet generelt. 

 

Det er DN Jammerbugts vurdering, at en mindre kontingentforhøjelse, hvis den bliver kommu-

nikeret rigtigt ud, ikke vil få den store indflydelse på, om enkeltpersoner eller ekstra medlem-

mer i husstanden vælger at forlade foreningen. 

 

DN Jammerbugt opfordrer derfor Danmarks Naturfredningsforenings Repræsentantskab til at 

stemme for denne beskedne forhøjelse af kontingentet, i håbet om at vi kan bevare et stærkt 

fagligt sekretariat til at understøtte lokalafdelingerne, således at forslaget på en lønreduktio-

nen for AP 2019 ikke bliver besluttet. 

 

Forslag til: HB’s stemmeanbefaling 

 

HB er helt enig i forslagsstillerens overvejelser om samarbejdet mellem et stærkt sekretariat 

og de lokale afdelinger. DNs stærke position bygger netop på at godt og stærkt samarbejde 
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mellem det lokale og det centrale, og det er heldigvis HBs opfattelse at dette samarbejde fun-

gerer rigtig godt landet rundt. 

 

HB er imidlertid ikke enig med DN Jammerbugt i, at kontingentet for medlemsskab til DN skal 

sættes op. Det er af afgørende vigtighed for HB at medlemsskabet til DN ikke er dyrere end at 

det kan betales af alle som ønsker at være en del af DNs naturfællesskab. Hidtil har vi ufor-

melt brugt slogan’et: hjælp naturen for under en krone om dagen, og det niveau for medlems-

kontingent ser HB gerne fastholdt. 

 

Desuden har vi set et mindre medlemsfrafald, fra 129.455 ved udgangen af 2016 til 126.936 

ultimo juni. Et frafald som langsomt er ved at blive vundet tilbage, men HB vil gerne være helt 

sikker på at vi ser en positiv medlemsudvikling før vi evt. lader kontingentet stige.  

 

 

HB anbefaler derfor, at de nuværende kontingenttakster fastholdes og der stemmes 

nej til forslaget. 
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Ændringsforslag til HB’s forslag til AP2019: 

11 DN skal ikke deltage på Folkemødet på 
Bornholm, så længe der ikke er luft i budgettet  
 

Fremsat af:  

DN Jammerbugt ved Søren Rosenberg 

 

Ændringsforslaget 

DN Jammerbugt opfordrer derfor Danmarks Naturfredningsforenings repræsentantskab til at 

stemme for at Folkemødet Bornholm bliver uden DN's deltagelse, i så langt tid eller år, at 

budgettet ikke har det fornødne luft i budgettet. 

 

 

Begrundelse for ændringsforslaget 

DN Jammerbugt vil gerne tilføje en kommentar til eventuelt driftsbesparelser i AP 2019. 

 

I 2017 og 2018 er der brugt henholdsvis 0,5 årsværk og 1,0 årsværk for deltagelse i Folkemø-

det på Bornholm. I 2019 er posten med budgettet for Folkemødet, flyttet til punkt 3.4 under 

kampagner og events, så det er umiddelbart vandskelligt at se, hvad Folkemødet i 2019 er 

budgetteret til. 

 

Hvis vi som udgangspunkt beregner et beløb for udgifter svarende fra 2018, som viser der er 

brugt 758.000 kr., så mener DN Jammerbugt at det er her, at en del af driftsbesparelsen kan 

findes. 

 

DN skal naturligvis være synlige i den politiske dagsorden. Men DN Jammerbugt er usikre på, 

om investeringen i Folkemødet på Bornholm giver nok resultat - altså value for money, i at 

fortsætte i deltagelsen med denne udgiftstunge post - også i 2019. 

 

Forslag til: HB’s stemmeanbefaling 

 

DN var tilstede på Folkemødet på Bornholm og på Naturmødet i Hirtshals i 2018. 

 

Folkemødet på Bornholm er omdrejningspunkt for politiske debatter, netværksmøder og poli-

tisk interessevaretagelse med stor landspolitisk repræsentation, fonde og meningsdannere, 

mens Naturmødet i Hirthals er et mere folkeligt møde og omdrejningspunkt for naturdebatter 

og naturoplevelser. 

 

I 2018 var vi som den eneste grønne organisation repræsenteret på Folkemødet på Bornholm 

med eget telt og havde tre dage med fuldt besøgte debatter. I alt deltog vi i 18 eksterne de-

batter som paneldeltagere, inden for emnerne; verdensmål og affaldshåndtering, medier og 

politisk kommunikation, sprøjtegift, EU og miljøpolitik, grønt DK-kort, forholdet mellem energi 

og natur, grænsehandel/pant, naturplaner, elbiler, grundvand og ejerforhold, turisme og kyst-

beskyttelsen, planlov og landdistriktsudvikling, bæredygtighed og fødevareproduktion, bio-

masse, brancheaftale, klimaretssag. 

 

Ledelse, præsident og medarbejdere deltog desuden i lukkede arrangementer og netværksmø-

der med Arla, FOOD og andre fødevareaktører, SEAS-NV energiselskab, L&F, Dansk Industri, 

Dansk energi, Klimarådet, DØR, Nordea Fonden, Hjerteforeningen, DMI, Klima-, Energi- og 

Forsyningsministeriet, Greenpeace, WWF, 92-gruppen og Ørsted. 
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DNs Morgenløb havde over 100 tilmeldte, heriblandt finansminister, Kristian Jensen. Løbet blev 

desuden dækket af TV2 News. Arrangementet Frokost i det Grønne havde deltagelse fra alle 

partier – formænd og/eller næstformænd. 

 

I kommunikationen omkring Folkemødet 2018 satsede vi i år på sociale medier med 

livestream, video samt kommunikation til medlemmer på egne medier og lagde mindre vægt 

på klassisk presse, hvor det er svært at trænge igennem. 

 

Vi livestreamede tre debatter og havde løbende mellem 60-120 seere på hver debat. Der kom 

mange kommentarer og spørgsmål fra brugerne – debatten ”Fremtidens Landbrug” fik flere 

end 130 kommentarer – det er meget. Vores ”kendis-video” blev en af vores mest sete i første 

halvår af 2018 og fik stor synlighed på sociale medier. Vi var den 10. bedst placerede organi-

sation på Twitter, og nr. 1 af de grønne organisationer. Vores præsident var i målinger mar-

kant mere synlig end formænd fra de andre grønne organisationer. 

 

HB anbefaler at stemme nej til forslaget. 

 

 


