
 
 
Dato: 30. november 2018 
Til: Hovedbestyrelsen 
Sagsbehandler: Mads Peter Aagaard Madsen, mads@dn.dk, 20 86 24 94  

 

 
 
 
 

Referat for møde i 
Hovedbestyrelsen d. 1. november 2018 

 
 

 Tid: Torsdag d. 1. november kl. 9.30 – 16.00  

 Sted: Masnedøgade 20, mødelokalet i kælderen 

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

 Afbud: Merete Vigen Hansen (udtrådt af HB) 

 Fra Sekretariatet: Søren Bojer Nielsen, Michael Leth Jess, Katja Dahlberg, Morten Pedersen, 
Thyge Nygaard (pkt. 5), Rikke Lundsgaard (medarbejderrepræsentant) 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. 28. september 2018 
Kl. 10.30  
 
Referatet blev godkendt med en bemærkning om, at det skal udsendes rettidigt. 
 
 

3. Budgetopfølgning 2018 
10.30 – 11.00 

 
Sagsfremstilling 
Som et led i HB’s økonomistyring forelægger Sekretariatet kommenterede kvartalsregnskaber og tilhørende 
budgetopfølgninger. 
 
HB skal:  
 

 Beslutte opdateret budget 2018 på basis af tredje kvartals regnskab 
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Bilag:  
3-1 Budgetopfølgning 3. kvartal inkl. opdateret budget (estimat) 2018 
3-2  Forklaring til budgetopfølgning 
 
Konklusion: 
HB besluttede at godkende det opdaterede budget. 
 
 

4. AP2019 og REP 
Kl. 11.00 – 12.30 
 

Sagsfremstilling:  
HB’s forslag til AP2018 blev sendt ud til Repræsentantskabet torsdag d. 11. oktober. Lørdag d. 27. oktober 
er sidste frist for ændringsforslag til behandling på det kommende REP-møde. Når HB har besluttet sine 
stemmeanbefalinger til ændringsforslagene, sendes de sammen med det øvrige dagsordenmateriale fredag 
d. 2. november til REP-mødedeltagerne, så der på REP-mødet kan blive truffet endelig beslutning om en 
samlet aktivitetsplan. Da det på tidspunktet for denne dagsordens udsendelse ikke vides, hvor mange æn-
dringsforslag der kommer, er dette mødepunkts varighed vejledende. 
 
HB skal:  
 

 Beslutte stemmeanbefaling til ændringsforslag til AP2019  

 Drøfte efterårets REP-møde: dagsorden, HB’s rolle og den naturpolitiske beretning 
 

Bilag:  
4-1 Evt. AP-ændringsforslag 
4-2 REP-program 
 
Konklusion: 
 
Der er modtaget 11 forslag heraf 4 omhandlende selve AP-processen og 7 forslag til konkrete ændringer, 
herunder ønsker om en mere kendt form og mere målbare værdier. 
 
Under ændringsforslag 7 blev det bl.a. drøftet, om DN har midler til at tilgodese, at DN spiller en større rolle 
i byplanprocesser, end det i øjeblikket er tilfældet. Det blev foreslået at arbejde i en retning, hvor sekretari-
atet kan bistå afdelingerne med at søge midler og finde samarbejdspartnere, der kan gøre en forskel. I lø-
bet af 2019 vil sekretariatet kigge på at styrke vejledningen af afdelingerne i fht. bynatur.  
 

 HB besluttede at adoptere den foreslåede tekst i ændringsforslag 7 - minus den sidste sætning.  
 
I fht. ændringsforslag 10 blev det foreslået at udfolde HB’s stemmeanbefaling i retning af, at kontingentfor-
højelse evt. kan ske gennem opfordring til medlemmerne om at øge deres bidrag. Det blev understreget, at 
det er vigtigt med et godt forarbejde, før der gennemføres kontingentforhøjelser. DN skal ikke ligge højere 
end andre tilsvarende foreninger.  
 

 HB besluttede at ændre ordlyden af sin stemmeanbefaling i overensstemmemelse med de frem-
komne kommentarer. 

 
I forbindelse med ændringsforslag 11 blev udgiftsniveauet drøftet. Der var opbakning til, at DN fortsat del-
tager i Folkemødet. Det blev foreslået, at deltagelsen evt. kan ske med et reduceret budget.  

 
 
 
 

--- 
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Frokost kl. 12.30 – 13.00 

--- 
 

5. Regelforenkling på naturområdet  

Kl. 13.00 – 13.30 
 

Sagsfremstilling:  
På mødet i august blev der fremsat ønske om, at DN udarbejder en liste eller et katalog over samtlige reg-
ler, der står helt eller delvist i vejen for en optimal naturpleje såvel som selvforvaltende natur m.h.p. forslag 
til regel- og lovændringer. Det gælder både national lovgivning og EU-lovgivning (og ikke mindst fortolkning 
af EU-lovgivning, der kan variere markant mellem medlemslandene). Overordnet er problemet i dag bl.a.: 
reglerne for græsningsstøtte er ofte en direkte hindring for at fremme biodiversitet (f.eks. støtteregler om 
vegetationshøjder i efteråret); bureaukratiske hindringer for udsætning af heste og kreaturer som del af 
naturen i hegnede områder; vanskelighederne ved at tillade ådsler i naturområder; lovgivning der hindrer 
eller hæmmer græsning i klit-naturen; frahegning af vandløb ved græsning; overflødige eller rigide regler 
for læskure til græssere mm. 
 
HB skal: Drøfte ’regelforenkling på naturområdet’  
 
Bilag: Intet bilag 
 
Konklusion: 
HB lyttede til og roste Sekretariatets redegørelse for potentialet for regelforenkling på naturområdet. 
 
HB besluttede, at at Sekretariatet arbejder videre på et opdateret katalog over, hvor og hvordan 
regelforenkling kan og bør gennemføres til gavn for vildere naturprojekter samt naturpleje og biodiversitet i 
almindelighed.  
 
Det blev understreget, at et sådant katalog skal kunne formidles til og præsenteres for beslutningstagere og 
bruges som eksplicit forlæg til specifik regelforenkling. DN retter undervejs henvendelse til L&F for input og 
muligheder for fælles udspil på udvalgte elementer af kataloget. 
 
 

6. Kommunikationsstrategi 
Kl. 13.30 – 15.00 

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:  
6-1 Oplæg til ny kommunikationsstrategi (ppt) 
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Konklusion: 
HB besluttede at udskyde punktet til december. 
 
 

7. Kommende HB-møder  
Kl. 15.00 – 15.10 

 
Sagsfremstilling: HB kaster et blik på HB’s rullende arbejdsplan herunder og afstemmer forventningerne til 
dagsordenerne for de kommende HB-møder.  
 
Konklusion: 
Punktet blev først behandlet efter behandlingen af pkt. 8. 
 
HB besluttede at behandle flg. punkter på decembermødet: 
- Kommunikationsstrategi 
- AP2019 
- Fredningsstrategi 
- Folketingets lovkatalog 
 
 

8. Orientering fra HB og sekretariatet  
Kl. 15.10 – 15.50 

 
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. 

 
 

9. Eventuelt  
Kl. 15.50 – 16.00 

 
- DN’s Fagudvalgs referater er ikke offentligt tilgængelige på hjemmesiden længere. Henvendelse i 

stedet til fagudvalgssekretæren 
- Bioscorekort på hver eneste fredning samt fredningsstrategien skal drøftes i HB to mdr. før decem-

bermødet  

 
HB's rullende arbejdsplan 

 

REP-møde fre.-lør. 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) 
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 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) 

 Mødes med og beslutte opfølgning på status for samarbejdet med Danmarks Naturfonds bestyrelse (udskudt fra mødet d. 

28. sept. 2018) 

 Fredningsplan 2019  

 


