
 
 
Dato: 10. januar 2018 
Til: Hovedbestyrelsen 
Sagsbehandler: Mads Peter Aagaard Madsen, mads@dn.dk, 20 86 24 94  

 

 
 
 
 

Referatudkast for møde i 
Hovedbestyrelsen d. 14. december 2018 

 
 

 Tid: Fredag d. 14. december kl. 9.30 – 16.15  

 Sted: Masnedøgade 20, mødelokalet i kælderen 

 Deltagere: Maria Reumert Gjerding (mødeleder), Birgitte Marcussen, Hans Jürgen Stehr, Lone 
Søderkvist Kristensen, Peter Esbjerg, Rune Kjærgaard Lange, Rune Engelbreth Larsen, Thorkild 
Kjeldsen, Jan Tidemand 

 Afbud: Merete Vigen Hansen (udtrådt af HB), Jonas Geldmann 

 Fra Sekretariatet: Søren Bojer Nielsen, Michael Leth Jess, Katja Dahlberg, Morten Pedersen, 
Birgitte Bang Ingrisch (pkt. 5), Johannes Schjelde (pkt. 5), Ivi Christophersen (pkt. 5) og Mads 
Peter Aagaard Madsen (ref.).  

 

 

1. Hovedbestyrelsens egen tid  
Kl. 9.30 – 10.30 
 

Sagsfremstilling 
Punktet er fast og gennemføres uden deltagelse af medarbejdere fra sekretariatet. 
 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 1. november 2018 
Kl. 10.30  

Referat blev godkendt. 

 
 

3. Opfølgning på AP2019 
10.30 – 11.00 

 
Sagsfremstilling: 
Forløbet over sommeren og op til repræsentantskabsmødet giver anledning til at skabe en bedre forvent-
ningsafstemning vedrørende AP 2020 processen. Tilsvarende har HB ved flere lejligheder drøftet opfølgning 
på den gældende AP uden at nå nogen entydig konklusion. Vi tager hul på planlægningen af AP-processerne 
i 2019. 
 
HB skal: 

 Beslutte en tidsplan for tilblivelsen af AP2020.  
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 Komme med input til sekretariatets løbende opfølgning på AP 2019. 
 

Bilag: Intet bilag. 
 
Konklusion: 
 
HB besluttede at  

 Bibeholde den eksisterende detaljerede halvårsvise ”smiley”-rapport for AP 2018 af hensyn til re-
præsentantskabets behov for gennemsigtighed, transparens og aktivitetsfokus 

 Sekretariatet udvikler til februarmødet et bud på en supplerende metode til opfølgning på AP 2019 
så HB sikres et løbende overblik over og inddragelse i, hvordan de strategiske prioriteringer i 2019 
implementeres. 

 Udarbejde AP 2020 med udgangspunkt i den fremlagte grafiske fremstilling af processen (bilag) 

 Der skal foreligge et budgetudkast for 2020 på HBs møde i august, og HB ønsker fremadrettet en 
dybere indsigt i økonomien for at kunne foretage en kvalificeret prioritering af indsatserne i AP 
2020. 

 
 

4. Kommunikationsstrategi 
Kl. 11.00 – 12.30 
 

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:  
4-1 Oplæg til ny kommunikationsstrategi (ppt) 
 
Konklusion: 
HB roste oplægget og supplerede med en række forslag, herunder at styrke græsrodsperspektivet og øge 
fokus på strategiens anvendelighed i alle kommunikerende dele af organisationen. Det blev drøftet, om 
kernefortællingen fremstår skarp nok, og om de såkaldte ’must-win battles’ er tilstrækkeligt ambitiøse. 
Man bemærkede, at de fem kommunikationsværdier i deres nuværende ordlyd har svært ved at bestå 
’ikke-testen’, dvs. at værdier med det modsatte fortegn ikke giver mening.  
 
HB besluttede, at den reviderede strategi behandles igen på februarmødet. Sekretariatet skal bl.a.  

- tilføje mere relevant indhold for de lokale kræfter 
- skærpe kernefortællingen 
- redefinere de såkaldte ’must-win battles’ 
- omformulere det centrale pay-off og de fem kommunikationsværdier 
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--- 

Let håndmad kl. 12.30 – 13.00 

--- 
 
 

5. Fredningsstrategi 2019-2020  
Kl. 13.00 – 14.00 

 

Sagsfremstilling:  
En fredning er den sikreste sikring af naturen, men samtidig er en fredningssag et tungt og dyrt virkemiddel. 
Derfor prioriterer DN sine fredningssager med omhu. Med udgangspunkt i DN’s fredningsstrategi tilrette-
lægges fredningsarbejdet år-til-år efter en plan, som besluttes af HB inden for rammerne af årets Aktivitets-
plan og Budget. Sekretariatet har udarbejdet et oplæg, som har været i høring i NFU og PFU. 

 
HB skal:  
Beslutte DN’s fredningsplan 2019-20. 
 
Bilag:  
 
5-1  Årsplan for fredningssager 2019-20 
5-2  Højt prioriterede fredningsforslag 
5-3  Prioritering af fredningsindsatsen 
 
Konklusion: 
Sekretariatet gjorde rede for årsplanen, herunder at man som led i processen inddrager lodsejerne grun-
digt, inden der rejses fredningssager 
 
HB besluttede at vedtage den foreslåede fredningsplan. Blandt de kommende fredningssager, som HB alle-
rede tidligere har besluttet, vedtog HB at sætte en enkelt sag på hold i et antal måneder. 
 
Rune Engelbreth Larsen pointerede, at to af de foreslåede seks nye fredningssager ikke har tilstrækkeligt 
naturindhold, til at DN bør bruge ressourcer på dem. Et flertal i HB fastholdt imidlertid, at de indstillede sa-
ger skal rejses, da de vedrører sikring af bynatur og af adgangen til naturområder, hvilket også er prioriteter 
i DN’s fredningspolitik. 
 

 

Samarbejdsaftale med medievirksomhed  
Kl. 14.00-14.30 

 
Fortroligt som følge af konkurrencehensyn. 
 
 

6. Folketingets lovkatalog 
Kl. 14.00 – 15.00 

Sagsfremstilling:  
Med åbningen af Folketinget tirsdag d. 2. oktober blev regeringens lovprogram for det kommende år of-
fentliggjort. Udmøntningen af lovprogrammet kan få stor betydning for landets natur og miljø.  

 
HB skal:  
Orienteres om regeringens lovprogram for 2018/2019 samt den indsats, der har været gjort eller påtænkes 
at blive gjort i forbindelse med de enkelte lovforslag. 
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Bilag: Intet bilag. 
 
Konklusion: 
HB får eftersendt et bilag til orientering. 
 
 

7. Evaluering af REP 
Kl. 15.00 – 15.15 

Sagsfremstilling:  
Mødet i Kolding d. 17.-18. november er blevet evalueret, og der er besluttet opfølgning på et antal punkter.  
 
HB skal:  
Orienteres om evalueringen af efterårets REP-møde  
 
Bilag: 
7-1 Evalueringsrapport 
 
Konklusion: 
REP-mødet blev evalueret positivt.  
 
HB besluttede, at sekretariatet 

- undersøger, om dialogboderne kan indgå som et indslag i selve dagsordenen i stedet for at skulle 
finde sted i mødepauserne, så flest muligt mødedeltagere kan få lejlighed til at besøge boderne 

- afklarer under hvilke andre former, REP kan afvikles. Der skal ikke træffes beslutning vedr. dette  
uden inddragelse af Repræsentantskabet  

- præsenterer og begrunder den indgåede aftale med Comwells konferencecentre for HB på februar-
mødet. 

 
 

8. Kommende HB-møder  
Kl. 15.15 – 15.25 

 
Sagsfremstilling: HB kaster et blik på HB’s rullende arbejdsplan herunder og afstemmer forventningerne til 
dagsordenerne for de kommende HB-møder.  
 
 

9. Orientering fra HB og sekretariatet  
Kl. 15.25 – 16.10 

 
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. 
 
 

10. Eventuelt  
Kl. 16.10 – 16.15 
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--- 

Julefrokost kl. 16.15  
--- 

 
 
HB's rullende arbejdsplan 

 

HB-møde fredag 8. februar 

HB’s arbejdsplan for 2019 

Beslutte REP-mødesteder 2020-21 

Kommunikationsstrategi 

Kampagner for 2019 

Samarbejdsaftale med Naturfonden 

Naturfamilier  

 

HB-møde fredag 15. marts 

Godkende Årsregnskab 2018 med henblik på indstilling til forårets REP-møde 

Beslutte indstilling til REP om valg af revisor 

Møde med revisor 

Beslutte status for AP2018(?) med henblik på forelæggelse for REP  

Beslutte HB’s holdning til eventuelle dagsordensforslag 

Drøfte dagsordenen for efterårets REP-møde og HB’s rolle på mødet 

Kanalstrategi 

 

REP-møde lør-søndag 6.-7. april 

Naturpolitisk debat med udgangspunkt i præsidentens naturpolitiske beretning 

Godkende Årsregnskab 2018 og drøfte status for AP2019 

Vælge revisor 

Vælge vicepræsident 

Vælge folkevalgte HB-medlemmer – Jan og Rune KL er på valg.  

Genbesætte Meretes plads for den resterende valgperiode. 

Vælge formand for MFU 

Vælge 5 personligt valgte (Ib Johnsen, Margrete Auken, Bengt Holst, Søren Eller, Evald Vestergaard på valg) 

 

HB-møde fredag 3. maj 

Eventuel opfølgning på forårets REP-møde 

 

HB-seminar fredag 21-22. juni 

Omverdensanalyse som grundlag for arbejdet med AP2020 

Evaluere HB’s møde- og arbejdsform  

 

HB-møde fredag 30. august 

Beslutte opdateret budget 2019 på basis af halvårsregnskab 

Drøfte halvårsstatus for gennemførelse af aktiviteterne i AP2019 

Beslutte overordnede prioriteringer og rammer for AP2020 (første udkast) 

 

HB-møde fredag 4. oktober 

Beslutte HB’s indstilling til AP2020 (andet udkast) 

Beslutte HB’s møde- og arbejdsplan 2020 

Møde med bestyrelsen i Danmarks Naturfond 

Drøfte bioscorekort og fredningsstrategi  

 

HB-møde torsdag 7. november 

Beslutte opdateret budget 2019 på basis af ¾-årsregnskab 

Beslutte stemmeanbefaling til ændringsforslag til AP2020  
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Beslutte HB’s holdning til eventuelle dagsordensforslag 

Drøfte dagsordenen for efterårets REP-møde og HB’s rolle på mødet 

 

REP-møde fre-lørdag 23.-24. november 

Naturpolitisk debat med udgangspunkt i præsidentens naturpolitiske beretning 

Beslutte Aktivitetsplan og Budget 2020 

 

HB-møde torsdag 6. december 

Eventuel opfølgning på efterårets REP-møde 

Beslutte fredningsstrategien 

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 ønsker at 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) 

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

 Drøfte Grønt Regnskab (Birgitte Marcussen, 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) 

 Beslutte opfølgning på status for samarbejdet med Danmarks Naturfonds bestyrelse (udskudt fra mødet d. 28. sept. 2018) 

 Beslutte at nedlægge inspirationsprisen. OU indstillede på sit seneste møde til, at HB nedlægger inspirationsprisen. (Bir-

gitte Marcussen, mødet d. 14. december 2018) 

 Vælge en repræsentant for HB til observatør i OU som afløser for Merete Vigen Hansen (Birgitte Marcussen, mødet d. 14. 

december 2018) 

 Beslutte dels hvilke udfordringer, der skal besvares med en kommende organisationsstrategi, og dels, hvad tidsplanen for 

processen er. (indstilling fra OU på mødet d. 3. dec. 2018)  

 

 

 

 


