
 
 
Dato: 8. marts 2019 
Til: Hovedbestyrelsen 
Sagsbehandler: Mads Peter Aagaard Madsen, mads@dn.dk, 20 86 24 94  

 

 
 
 
 

Dagorden for møde i 
Hovedbestyrelsen d. 15. marts 2019 

 
 

 Tid: Fredag d. 15. marts kl. 9.30 – 16.00  

 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 (mødeleder under pkt. 4-7), Jan Tidemand, Jonas Geldmann 

 Afbud: Merete Vigen Hansen (udtrådt af HB) 

 Fra Sekretariatet: Michael Leth Jess, Katja Dahlberg, Morten Pedersen, Kathrine Hegelund (pkt. 
2, 3, 8 og 9), Simon Leed Krøs (punkt 2), Rikke Lundsgaard (TR) og Mads Peter Aagaard Madsen 
(ref.).  

 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 8. februar 2019 
Kl. 09.30  
Bilag: - 
- Referatudkast fra forrige møde 
 

 

2. Årsregnskabet og status for aktiviteterne i 2018 (inkl. møde med revisor) 
Kl. 09.30– 11.30 
 

Sagsfremstilling:  
På forårets REP-møde skal Repræsentantskabet godkende DN’s årsregnskab efter indstilling fra HB. Som 
grundlag herfor fremlægger Sekretariatet årsregnskab, revisionspåtegning, ledelsespåtegning og ledelses-
beretning (tilsammen kaldet ’Årsrapport’ i henhold til lovgivningen) sammen med en indstilling til Årsregn-
skab 2018 og den tilhørende status for gennemførelse af aktiviteterne i AP2018. DN’s revisor vil gennemgå 
revisionshandlingen og i øvrigt være til rådighed for spørgsmål. 
 
HB skal:  

 Godkende årsregnskabet som det foreligger. 

 Beslutte at årets resultat på -2.842 t.kr dækkes af DN’s frie egenkapital. 

 Indstille årsregnskabet til godkendelse af Repræsentantskabet.  

 Beslutte status for AP2018 med henblik på forelæggelse for REP 

 Orienteres om budget for 2019. 
 
Bilag:  
2-1 Forklaring til årsregnskab 2018 
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2-2 Årsrapport for 2018 
2-3 Status for AP 2018 
2-4 Budget kontra realiseret 2018 
2-5 Orientering om budget for 2019 (fortroligt – kun til HB) 
 

 
3. Frivilligstrategi 

Kl. 11.30 - 12.30 
 
Sagsfremstilling: DN skal i 2019 udarbejde en Frivilligstrategi. Organisationsudvalget har i løbet af 2018 haft 
de indledende drøftelser, og HB skal nu med udgangspunkt i sekretariatets oplæg have en diskussion af de 
overordnede tanker om, hvordan vi styrker frivilligarbejdet og mobilisering som led i vores aktiviteter. 
 
HB skal: Drøfte kommende Frivilligstrategi og beslutte overordnet ramme og tidsplan 
 
Bilag:                   
3-1 Oplæg til diskussion om DN Frivillighedsstrategi 2019-21 
 

--- 

Frokost kl. 12.30 - 13.00 

--- 
 

4. Indstilling af revisor   
Kl. 13.00 – 13.05 (Mødeleder: Thorkild) 
 

Sagsfremstilling:  
Repræsentantskabet vælger statsautoriseret/registreret revisor for DN efter indstilling fra HB. Sekretariatet 
indstiller, at HB indstiller genvalg af revisionsfirmaet BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. 
 
HB skal: 
Beslutte indstilling til REP om valg af revisor 
 
 

5. Kommende HB-møder  
Kl. 13.05 – 13.20 (Mødeleder: Thorkild) 

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

6. Besøgscenter ved Kalø  
Kl. 13.20 – 13.40 (Mødeleder: Thorkild) 

 
Sagsfremstilling: HB orienteres om sagsgangene, DN’s udmeldinger og fremadrettede handlemuligheder i 
forbindelse med etableringen af et nationalparkbesøgscenter ved Kalø. Sagen rummer foruden det kon-
krete en række principielle problemstillinger om samrådenes rolle og beslutninger, samt HB’s rolle i natio-
nale sager (nationalparker). Rammen for for orienteringen omfatter bla. forretningsordenen for samråd §1 
stk 2 og vedtægternes §10 stk. 2, 3 og 4. 
 
HB skal: 
Orientere sig i sagen og beslutte den fremadrettede ageren og rollefordeling 
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7. Orientering fra HB og sekretariatet 
Kl. 13.40 – 14.15 (Mødeleder: Thorkild) 

 
Sagsfremstilling:  
HB bliver mundtligt orienteret om aktuelle emner af særlig betydning for DN’s politiske ledelse. Der henvi-
ses i øvrigt til de interne kommunikationskanaler DN Aktiv, Lobby-info, Presse-info og de faglige udvalgs 
mødereferater. Punktet refereres normalt ikke. 
 

 
--- 

Kaffe & kage kl. 14.15 – 14.30 

--- 
 

8. Demokrativærksted på søndagens rep.møde  
Kl. 14.30 – 15.10 (Maria er mødeleder igen) 

 
Sagsfremstilling: Søndagens program på repræsentantskabsmødet åbner mulighed for en dialog mellem HB 
og repræsentantskabet om de strategiske prioriteringer frem mod AP 2020. Det er en oplagt mulighed for 
HB for at afprøve tanker og ideer til satsninger på større strategiske udviklingsprojekter, eller de væsentlig-
ste strategiske sigtelinjer forud for arbejdet med AP 
 
HB skal: Identificere 2-4 temaer blandt de strategiske indsatser der skal have særlig opmærksomhed i for-
hold til DN’s langsigtede udviklingsarbejde – f.eks. børneområdet, frivilligstrategi og ungemobilisering. 
 
Bilag: Der henvises til bilaget fra sidste møde med de strategiske indsatser 
 

 
9. Indledende drøftelse om ”organisationsstrategi”  

Kl. 15.10 – 15.55 
 
Sagsfremstilling: HB (FU) besluttede i januar 2012 at gennemføre en etapeopdelt organisationsanalyse for 
at - citat: ”se på, om samspillet mellem DN’s mange aktører – frivillige som professionelle – er godt nok”.  
Analysens tre etaper var: 
1. Snitfladen mellem FU og Sekretariatet (gennemført) 
2. Samarbejdet mellem afdelingsbestyrelserne og Sekretariatet (ikke gennemført) 
3. Samspillet mellem DN’s organisatoriske enheder i demokratiperspektiv (gennemført som udgangspunkt 
for vedtægtsændringer) 
 
Efterfølgende i 2013 blev den nuværende organisationsstrategi udformet – Strategi for en stærkere organi-
sation 2013-2020. Alt hvad der handler om styrkelse af frivilligheden i DN bliver adresseret i den kom-
mende Frivilligstrategi 2019-21. 
 
HB har ved flere lejligheder tilkendegivet at man ønsker en ny organisationsstrategi, at man ønsker et ser-
viceeftersyn af de spilleregler der gælder for organisationen, samt at man ønsker et serviceeftersyn af en-
kelte af DN’s organisatoriske elementer f.eks. de faglige udvalg (netværk og samråd bliver behandlet i Frivil-
ligstrategien). De faglige udvalg er i øvrigt et godt eksempel på opgavens kompleksitet, idet de kan ses ud 
fra mindst tre aktuelle synsvinkler: 

- Et frivilligperspektiv idet deltagelsen i udvalgenes arbejde er et stykke frivilligt arbejde 
- Et magt- og demokratiperspektiv, idet udvalgene indgår i DN’s beslutningsstrukturer og leverer tre 

medlemmer af HB (dette er behandlet i demokratiudredningen) 
- Et effektivitetsperspektiv idet udvalgenes ”produkt” er naturfaglig rådgivning af høj kvalitet til DN. 
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HB skal: Drøfte problemformulering, temaer og eventuel tidsplan for en kommende ny organisationsstra-
tegi.  
 
Bilag:  
Da der er tale om mange tunge dokumenter tænkt som baggrundsmateriale, er de kun en del af det elektro-
niske dagsordensmateriale og printes ikke 
9-1 Strategi for en stærkere organisation 2013 – 2020 - Gældende organisationsstrategi 
9-2 Organisationsanalyse – snitfladen mellem FU og sekretariatet (organisationsanalysens etape 1) 
9-3 Demokratiudredningen -  Organisationsudvalgets udredning af  foreningsdemokratiet i DN – et debat-
oplæg (Organisationsanalysens etape 3) 
9-4 Kommissorier for de faglige udvalg 
 
 

10. Eventuelt  
Kl. 15.55 – 16.00 

 
 
11. Hovedbestyrelsens egen tid  

Kl. 16.00 -  
 
Fast punkt uden deltagelse fra sekretariatet. 
 
 
HB's rullende arbejdsplan 

 

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) 
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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 

 

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 

 

 

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, 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) 

 Drøfte organisationsstrategi 

 

 

 

 

 


