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REP-mødesteder i 2020 og 2021 
 
 

 

 

Sagens kerne 

Beslutning om REP-mødested træffes af HB hvert andet år for så vidt angår logistiske og økonomiske pro-
blemstillinger og med udgangspunkt i tidligere retningslinjer for valg af mødesteder. Det er tid til at lægge 
sig fast på tid og sted for 2020 og 2021.  
 

Forudsætninger for valg af mødested 

HB har senest i 2017 besluttet, at valg af REP-møde-sted skal ske med udgangspunkt i følgende kriterier, 
som danner grundlag for tilbudsgivning og forhandling med mulige mødesteder: 

1. Det prioriteres højt, at mødestedet har god siddeplads, god udenomsplads i pauser og under gruppear-
bejder og gode forhold for præsentationer. 

2. Det prioriteres højt at lægge REP-møderne rundt i landet - under hensyntagen til transporttiden for 
flertallet af deltagerne. Hvis der er gode grunde til det, kan der af og til gøres undtagelser fra hensynet 
til kort transporttid for flertallet. 

3. Overnatning skal som udgangspunkt kunne ske på mødestedet eller i gåafstand fra det. 

4. Normalsituationen for overnatning er to pr. værelse. Deltagere med særlige behov skal have mulighed 
for eneværelse - om nødvendigt ved at overnatning så foregår længere væk end i gåafstand.  
 

Ved Organisationsudvalgets seneste møde var der enighed om at opfordre HB til at justere på retnings-
linjerne, sådan at det ikke længere er muligt at få eneværelse, medmindre man betaler for det. Dette 
betyder ikke umiddelbart noget for valget af mødesteder, men da de eksisterende retningslinjer for 
overnatning er besluttet af HB, bedes HB beslutte, om der skal være skrappere krav til muligheden for 
at få eneværelse.   

Sekretariatet indstiller, at Hovedbestyrelsen beslutter følgende: 
 

1. At REP-mødesteder fastlægges for 2020 og 2021 således: 

 28-29. marts 2020: Rebild Bakker  

 21-22. november 2020: Middelfart 

 27-28. marts 2021: Kolding  

 21-22. november 2021: Korsør 
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2 årlige REP-møder 
Der tages udgangspunkt i, at der afholdes 2 REP-møder de kommende to år, men 
det vil naturligvis være muligt for HB at beslutte, at der det ene år kun skal holdes 
ét REP-møde, eller at det ene REP-møde er et éndagsmøde.  
 
Tidspunkt 

Princippet for valg af datoer er, at forårsmødet skal ligge ude af påsken (inkl. 
weekenden før og efter) og koordineres i forhold til Affaldsindsamlingen, og at ef-
terårsmødet skal ligge sent i november af hensyn til AP-processen, men før jule-
frokostweekenderne. Det har i øvrigt været kutyme at lægge møderne så vidt mu-
ligt uden for ”sæsonen for friluftsliv”. 
 
Geografisk spredning 

Som det fremgår af listen over REP-møde-steder til højre har vi været godt rundt i 
landet de sidste år, og der lægges op til en hovedvægt i midt-Danmark, hvor der 
naturligt er flere egnede konferencesteder.      
 
Priser 
Priserne har de sidste 3 år varieret fra 1.750 kr. pr. person i Vejle (2017) til 2.700 
kr. pr. person i Aalborg (2016). Den gennemsnitlige pris for de seneste 6 møder er 
2.240 kr./person.  
 
Kontrakt med Comwell 
I efteråret 2018 underskrev DN en aftale med Comwell, som giver en besparelse på 522.000 kr., hvis DN 
bruger Comwell’s konferencecentre til de kommende fire møder. Normalt ligger Comwell i den dyre ende, 
men aftalen betyder, at vi har en garanteret deltagerpris på 2.200 kr. pr. person. DN har tidligere anvendt 
Comwell, og der har været stor tilfredshed med mødefaciliteterne, men pga. prisen er der gået lang tid 
imellem, at vi har brugt dem. Med det nuværende tilbud kan vi få de gode mødefaciliteter, fokus på økologi 
(Comwell modtog årets Økopris i 2017) og bæredygtighed, men til en pris, der er fornuftig ift. vores behov. 
Flere af Comwells konferencecentre lever op til DN’s kriterier, og følgende foreslås: 
 

Forslag til mødesteder 

 Foråret 2020: Rebild Bakker: Var her i april 2004. Ligger 2,8 km. fra Skørping station. 

 Efteråret 2020: Middelfart: Var her i november 2004. Ligger 2,6 km. fra Middelfart station. 

 Foråret 2021: Kolding: Var her i november 2008. Ligger 1,6 km. fra stationen. Det er det sted med bedst 
plads, hvilket prioriteres da der evt. er præsidentvalg, hvilket betyder det flere deltagere.  

 Efteråret 2021: Korsør: Var her i april 2014. Ligger 1,3 km. fra stationen. 

 
Comwell har flere andre steder, som også kan vælges, dog med forskellige forbehold:  
 

 Comwell Aarhus  

 Comwell Hvide Hus Aalborg (lang transporttid for mange) 

 Comwell Sønderborg (mangler grupperum og kræver suppl. overnatningsmuligheder og transport) 

 Comwell Køge Strand (lang transporttid for mange) 

 Comwell Roskilde (dog ikke med skolebordsopsætning) 

 Comwell Borupgaard syd for Helsingør (lang transporttid for mange, og er i Helsingør nov. ’19) 
 

REP-møde-steder 
April 2007: Herning 
November 2007: Esbjerg 
April 2008: Korsør 
November 2008: Kolding 
April 2009: Silkeborg 
December 2009: København 
November 2010: Horsens 
Maj 2011: København 
Marts 2012: Skærbæk 
April 2013: Vejle 
November 2013: Oksbøl 
April 2014: Korsør 
November 2014: Holstebro 
Marts 2015: Faaborg 
November 2015: Horsens 
April 2016: Helsingør 
November 2016: Aalborg 
Marts 2017: Vejle 
November 2017: Aarhus 
April 2018: Faaborg 
November 2018: Kolding 
April 2019: Skælskør 
November 2019: Helsingør 
 


