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Hovedbestyrelsens arbejdsplan 2019 
 

Sagens kerne 

Hovedbestyrelsens arbejdsplan udspringer i høj grad af de opgaver, som HB har ifølge foreningens vedtæg-
ter og forretningsordner. De var allerede dagsordensatte i den arbejdsplan, som HB nikkede til i september 
2018. De indgår i organisatoriske processer, der gentages år efter år, og de vil yderst sjældent kunne udsky-
des til senere møde (med mindre det besluttes at håndtere processerne anderledes). Dertil kommer en 
række opgaver, som udspringer af den besluttede aktivitetsplan, fx udvikling af strategier og politikker, og 
endelig en række punkter fra HB’s egen huskeliste.  
 

Arbejdsplanens dagsordenspunkter 

HB’s rullende arbejdsplan består således af 3 typer af dagsordenspunkter: 

Vedtægtsbestemte og faste opgaver 

 Fire behandlinger af kommende AP og budget (se bilag A for oversigt over AP-processen) 

 Tre behandlinger af aktuel AP og budget (halvårsstatus på AP og 2 x kvartalsopfølgning) 

 Én behandling af afsluttet AP og budget (helårsstatus samt årsregnskab + valg af og møde med revisor) 

 Forberedelse og eventuel opfølgning på de to årlige REP-møder  

 Evaluering af HB’s møde- og arbejdsform (juni) 

 Møde med Danmarks Naturfonds bestyrelse (august) 

 Beslutte HB’s to-årige fredningsplan (december) 

 Beslutte HB’s møde- og arbejdsplan 2020 (september) 

 Valg af REP-mødesteder 2020-2021 (februar) 

 Valg af medlemmer af de faglige udvalg NFU, MFU, PFU samt OU (maj)  
 

AP-bestemte opgaver  

Herudover er der i AP2019 besluttet en række kampagner, aktiviteter og indsatser, som HB i forskelligt om-
fang skal involveres i, og som skal sættes på arbejdsplanen, jf. bilaget om strategiske indsatser.  
 

HB’s egne ønsker jf. ”Huskelisten” 

Endelig er der en række ønsker fra HB, som løbende sættes på huskelisten. Nogle er sat på dagsordenen, 
andre bedes HB tage stilling til i forhold til arbejdsplanen: 
 

 Drøfte behovet for eventuel revidering af DN’s kystpolitik (udskudt fra mødet d. 2. februar 2018) 

 Drøfte faglige udvalg, netværk, studenterafdelinger (Hans Jürgen, okt. 2017) (ifm. frivilligstrategi?) 

 Drøfte ’erstatningsnatur’ (ønske efter REP i Faaborg, og besluttet på HB-mødet d. 4. maj 2018)  

 Drøfte et oplæg fra redaktøren om Natur og Miljø (Rune EL, mødet d. 1. juni 2018) 

 Drøfte hvervningsstrategi (HB, august 2018) 

 Drøfte ´Plads til det vilde 3.0’ og formålet med kampagnerne (Rune EL, mødet d. 1. juni 2018) 

 Drøfte Grønt Regnskab (Birgitte, mødet d. 31. august 2018) 

 Drøfte DN’s rolle ifht. ’World Clean-up Day’ (jf. Affaldsindsamlingen) (Hans Jürgen, september 2018) 
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Dertil kommer naturligvis de mange aktuelle sager, som løbende kræver HB’s beslutning eller drøftelse, 
men som ikke kan dagsordensættes på forhånd. 
 

Elektroniske høringer og orienteringer 

Dagsordenpunkter, som vurderes at være ”uproblematiske”, kan sendes i elektronisk høring efter en proce-
dure vedtaget af HB. Disse dagsordenspunkter er ikke på forhånd kendte og derfor ikke dagsordensatte.  
 

HB's arbejdsplan 2019 

I nedenstående arbejdsplan er de vedtægtsbestemte og enkelte andre sat ind i den arbejdsplan, som HB 
nikkede til i september:  
 

HB-møde fredag 15. marts 

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

Beslutte indstilling til REP om valg af revisor samt møde med revisor 

Beslutte status for AP2018 med henblik på forelæggelse for REP  

Beslutte HB’s holdning til eventuelle dagsordensforslag 

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

Frivilligstrategi – ramme og tidsplan  

Genudpege medlem af Fonden GeoCenter Møns Klints bestyrelse 

Kanalstrategi  

 

REP-møde lør-søndag 6.-7. april 

Naturpolitisk debat med udgangspunkt i præsidentens naturpolitiske beretning 

Godkende Årsregnskab 2018 og drøfte status for AP2018 

Vælge revisor 

Vælge vicepræsident 

Vælge folkevalgte HB-medlemmer (Jan og Rune KL er på valg) 

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 

Drøfte udkast til samarbejdsaftale med Danmarks Naturfond 

Vag af medlemmer til NFU, MFU, PFU og OU 

 

HB-seminar fredag 21-22. juni 

Omverdensanalyse som grundlag for arbejdet med AP2020 

Evaluere HB’s møde- og arbejdsform  

 

HB-møde fredag 30. august 

Møde med bestyrelsen i Danmarks Naturfond 

Beslutte samarbejdsaftale med Danmarks Naturfond 

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 

 

HB-møde torsdag 7. november 

Beslutte opdateret budget 2019 på basis af ¾-årsregnskab 

Beslutte stemmeanbefaling til ændringsforslag til AP2020  

Beslutte HB’s holdning til eventuelle dagsordensforslag 

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

 

BILAG A: Oversigt over tilblivelsen af AP2020 

En aktivitetsplan bliver til i et tæt samspil mellem HB og Sekretariatet og med input fra resten af organisati-
onen i et forløb, der strækker sig over fem faser svarende til de fire HB-møder i juni (seminar), august, okto-
ber og november, samt vedtagelsen på REP-mødet i november. 
   
 

 
 
 
1. Førstebehandlingen den 21-22. juni handler om den helt overordnede prioritering og retning for for-

eningen – med udgangspunkt i de strategiske sigtelinjer og organisationsstrategien. På baggrund af 
denne drøftelse, udarbejder sekretariatet det første udkast til AP2020. 

 
2. Andenbehandlingen den 30. august tager udgangspunkt i sekretariatets udkast til AP2019, halvårssta-

tus for 2019, input fra organisationen samt forslag til kampagnetemaer.  
 
3. Tredjebehandlingen den 4. oktober er vedtagelsen af HB’s forslag til AP2019, så det umiddelbart efter 

kan sendes ud til Repræsentantskabet (senest med DN Aktiv i uge 42). 
 
4. Den 7. november beslutter HB sin stemmeanbefaling til de eventuelle ændringsforslag, der er indsendt 

fra Repræsentantskabet (med frist den 2. november). Ændringsforslag samt sekretariatets indstilling til 
HB’s stemmeanbefaling sendes først 2 dage inden HB-mødet. 

 
5. Den 23-24. november vedtager Repræsentantskabet aktivitetsplanen inklusiv eventuelle ændringsfor-

slag på REP-mødet i Helsingør. 


