
 
 
Dato: 18. marts 2019 
Til: Hovedbestyrelsen 
Sagsbehandler: Mads Peter Aagaard Madsen, mads@dn.dk, 20 86 24 94  

 

 
 
 

Referat fra møde i 
Hovedbestyrelsen d. 8. februar 2019 

 
 

 Tid: Fredag d. 8. februar kl. 9.30 – 16.30  

 Sted: Masnedøgade 20, mødelokalet i kælderen 

 Deltagere: Maria Reumert Gjerding (mødeleder pkt. 1-9), Birgitte Marcussen, Hans Jürgen 
Stehr, Lone Søderkvist Kristensen, Peter Esbjerg, Rune Kjærgaard Lange, Rune Engelbreth Lar-
sen, Thorkild Kjeldsen (mødeleder pkt. 10-12), Jan Tidemand, Jonas Geldmann 

 Afbud: Merete Vigen Hansen (udtrådt af HB) 

 Fra Sekretariatet: Michael Leth Jess, Katja Dahlberg, Morten Pedersen, Rikke Lundsgaard (TR) 
og Mads Peter Aagaard Madsen (ref.).  

 

 

1. Hovedbestyrelsens egen tid  
Kl. 9.30 – 10.00 
 

Sagsfremstilling 
Fast punkt uden deltagelse fra sekretariatet. 
 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 14. december 2018 
Kl. 10.00  
 

3. Rammer for strategiske indsatser 2019 
Kl. 10.00 – 11.00 

 
Sagsfremstilling: 
AP 2019 rummer et stort antal aktiviteter – driftsopgaver og udviklingstiltag men en række initiativer og 
projekter i AP har særlig strategisk betydning for DN’s udvikling og forandringskraft også i et længere per-
spektiv end 2019. 
 
Indsatserne foreslås at være genstand for den særlige AP-rapportering HB har ønsket, som en supplerende 
metode til opfølgning på AP 2019. 
 
For hver indsats beskrives: Baggrund og målsætning, Leverancer, Organisering, Tidshorisont, Opfølgning og 
evaluering 
 
HB skal: 
Drøfte og godkende rammen for de strategiske indsatser. 
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Bilag:  
3-1 Rammer for strategiske indsatser 2019 
 
Konklusion: 
Der blev udtrykt stor tilfredshed med det nye overblik over de strategiske indsatser. Dog skal der arbejdes 
med at ensarte beskrivelsen af de enkelte indsatser. Dokumentet skal afspejle, at målgruppen er bredere 
end HB. Der blev givet følgende input til det videre arbejde: 
 

 Skarpere fokus på, hvad de politiske og strategiske mål er. Da det er et internt papir, kan vi godt være 

tydeligere om det.  

 Fokus på sammenhængen mellem de forskellige indsatser, sådan at organisatoriske mål og indsatser 

tænkes ind i de politiske mål, at det lokale frivillige arbejde tænkes sammen med det nationale arbejde. 

Desuden kunne sammenhængen mellem de mange indsatser med fordel beskrives på en enkelt side, så 

det fremgår, hvordan de forskellige indsatser angriber de samme problemstillinger fra forskellige vink-

ler. 

 Det bør angives, hvor mange ressourcer der bliver anvendt til de enkelte indsatser, da det giver en god 

fornemmelse for omfanget. Desuden bør udfordringer, eksisterende viden og samarbejdspartnere også 

fremgå med operationalisering for øje.  

 Under klimaindsatsen tilføjes en sætning om, at DN vil arbejde for, at den del af klimaindsatsen, som 

rummer indsatser i naturen, i videst mulig grad indtænker en optimering af biodiversiteten. 

 Der bør anvendes et andet ord end ’intern CSR-strategi’ (f.eks. ’bæredygtigheds-strategi’), men det er 

vigtigt, at DN som Danmarks største grønne organisation har en sådan.  

 Der efterlystes et forslag fra DN om ’naturzoner’ (svarende til land- og byzoner) 

 Klimaindsatsen skal ikke kun forholde sig til begrænsning af udslip, men også forholde sig til tilpasning. 

Klimakommunerne skal tænkes med under klimaindsatserne.  

 Det skal tydeligere fremgå, at havindsatsen omfatter mange forskellige indsatser. 

 Der bør tilføjes en omtale af kysterne 

 Indsatserne skal være genstand for afrapportering med målbare kriterier. 

På HB’s dagsorden tilføjes en snarlig behandling af Organisationsstrategi, da Frivilligstrategien ikke handler 

om hele organisationen. Sekretariatet indarbejder de forskellige kommentarer, og dokumentet tages op 

igen på næste HB-møde. HB-medlemmerne blev opfordret til at sende øvrigt input til sekretariatet. Der føl-

ges op på indsatserne i forbindelse med den løbende AP-opfølgning.  

 

4. Kommunikationsstrategi 
Kl. 11.00 – 12.00 
 

Sagsfremstilling:  
På sit møde d. 14. december gav HB input til processen med at udvikle foreningens nye kommunikations-
strategi. 
 
Formålet med en ny strategi er at  

 understøtte organisationens overordnende strategi 

 fungere som løftestang for afdelingernes aktiviteter og sekretariatets kerneydelser  

 øge kendskabet og anerkendelsen af foreningen  

 sikre legitimitet fra interessenter og omverden. 
 

På baggrund af kommunikationsstrategien udarbejder kommunikationsafdelingen årligt en handlingsplan 
for de prioriterede aktiviteter. 
 
HB besluttede på decembermødet, at strategien behandles igen på februarmødet. Den reviderede strategi 
indeholder følgende ændringer:  
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 skærpelse af kommunikationsværdier 

 redefinering af de såkaldte ’must-win battles’ 

 mere fokus på handling og aktivisme 
 

HB skal:  
Beslutte ny kommunikationsstrategi 
 
Bilag:  
4-1 Revideret kommunikationsstrategi 
4-2 Kampagner & Events 
4-3 99 Arter 
4-4 Naturmøde 
4-5 Folkemøde 
 
Konklusion: 
 
HB godkendte kommunikationsstrategien med de faldne bemærkninger: 
 

-  I DN’s kernefortælling indgår et element, ’støtte & marked’, som fremstår uklart. Det blev uddybet, 
at ordet ’marked’ dækker over DN’s kommercielle partnerskaber og arbejdet med anderledes ind-
tjeningsmodeller som del af DN’s forretning. Det blev besluttet at ændre betegnelsen ’støtte & 
marked’ til ’støtte & samarbejder’, som fremstår mindre kommerciel. 

 
- Timingen af en naturkampagne til efteråret blev drøftet. Det blev bemærket, at et antal kampagner 

ligger i foråret, som derfor ikke også har plads til en naturkampagne. Der blev orienteret om, at na-
turpolitik vil indgå i DN’s kampagne forud for det kommende folketingsvalg 

    
 

--- 

Frokost kl. 12.00 – 12.30 

--- 
 
 

Kampagner for 2019 (inkl. klima og natur) 
Kl. 12.30 – 13.30 
 
Sagsfremstilling: 
Præsidenten indleder til debat om årets kampagner og events med henblik på at få HB’s umiddelbare øn-
sker og prioriteringer ift. kampagnernes udformning.  
 
HB skal: 
Give input til årets kampagner og events. 
Bilag:  
5-1 Økonomi og DN rolle i klimaevent (kun til HB) 
 
Konklusion: 
HB ønsker en naturkampagne, der i ord og billeder viser hvor fantastisk, enestående og magisk naturen 
kunne være, hvis vi lod den blive vild og selvforvaltende. Formålet med kampagnen er at skabe begejstring, 
undersøtte naturkærligheden og vise, hvorfor det er vigtigt at lave naturforvaltningen om, så vi i langt hø-
jere grad undersøtter en vild natur. HB ønsker også at kampagnen kan rumme fokus på naturoplevelser i 
det nære. HB samledes om, at kampagnen skal være drevet af at begejstre. 
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HB bakkede op om det foreslåede samarbejde med TV2, og at sekretariatet søger at udvikle et fremtidigt 
samarbejde med TV2, således at det nuværende koncept i endnnu højere grad tilgodeser DN’s naturpoliti-
ske mål. Der tilknyttes en handlingsorienteret klimakampagne til mediebegivenheden. 
 
HB nikkede til de politiske sigtelinjer med den foreslåede valgkampagne, som tager udgangspunkt i AP2019.  
HB modtager et mere konkret oplæg forud for næste møde. 
 
Det blev drøftet, hvor stor en rolle lead-genereringen overordnet bør spille i en kampagne ift. det hold-
ningspåvirkende element. Det blev fremført, at det er en budgetforudsætning, at kampagnerne skal gene-
rere leads, fordi de skal understøtte foreningens fundraisingindsats samtidig bidrage til at holde medlems-
tallet stabilt til svagt stigende. 
 
Der blev udtryk ønske om, at DN’s kampagner generelt afvikles med tre HB-behandlinger: indledende drøf-
telse, midtvejsinddragelse og førafvikling.  
 

5. Samarbejdsaftale med Naturfonden 
Kl. 13.30 – 14.15 

 
Sagsfremstilling: 
Der foreligger en samarbejdsaftale af 2/10-13 mellem DN og Danmarks Naturfond. Samarbejdsaftalen løber 
frem til og med 2020, men kan genforhandles én gang årligt. Siden samarbejdsaftalen blev indgået, er 
mange af de aftalte opgaver gennemført. Endvidere er der med den nye forpagter af Skovsgaard Gods  
igangsat en udvikling af godset med sigte på at skabe et økonomisk fundament for driften af godset som et 
visionært land- og skovbrug, der fremmer natur og biodiversitet, løser klimaudfordringer, såvel som et at-
traktivt besøgssted og forskningslaboratorium. På fondens ejendomme er der desuden potentiale til at 
fremme demonstration og formidling af biodiversitet og naturbeskyttelse, som ønskes udnyttet.  
 
Den nuværende samarbejdsaftale afsætter 0,7 årsværk fra DN plus et ubestemt antal årsværk til fondens 
administrator. Der er endvidere afsat kr. 30.000,- pr. år til naturregistrering. Der er derudover i budget 
2019 afsat kr. 430.000,- i tilskud til Danmarks Naturfond. 
 
HB skal: 
Godkende, at samarbejdsaftalen mellem DN og Danmarks Naturfond revideres i 2019 med henblik på et 
samarbejde, der understøtter udviklingen Skovsgaard Gods til fremme af DN’s politik og fremmer plejen og 
formidlingen af fondens arealer.  

 
Bilag:  
6-1 Samarbejdsaftale mellem DN og Danmarks Naturfond 2013 – 2020 af 2. oktober 2013. 
6-2 Proces og indhold for revision af samarbejdsaftalen.  

 
Konklusion: 
HB godkendte den foreslåede proces og revision af samarbejdsaftalen.  
 
HB ønsker information fra Danmarks Naturfond om:  

 hvilke udviklingsplaner, der pt ligger for Danmarks Naturfond og Skovsgaard? 

 hvad de nuværendetilskud til fonden understøtter? 
 
Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Maria, Thorkild, Bjarne og Lisbet, som udarbejder en ny sam-
arbejdsaftale. Gruppen orienterer løbende HB om arbejdet og leverer en status for HB første gang d. 3. maj. 
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6. Midlertidig tegningsret 
Kl. 14.15 – 14.30 

 
Sagsfremstilling:  

I vedtægternes § 14. hedder det ”Direktøren kan indgå retshandler på vegne af foreningen. Ved erhver-
velse, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom kræves derudover tiltrædelse af præsidenten eller vi-
cepræsidenten.” For at kunne håndtere bl.a. bankforretninger og arvesager anmodes HB om at bekræfte  
beslutningen om, at vicedirektør Michael Leth Jess har tegningsret som direktør, indtil en direktør er ansat. 
 
HB skal:  
Beslutte at tildele Michael Leth Jess tegningsret som direktør. 
 
Bilag: Intet bilag 

 

Konklusion: 
HB besluttede at tildele vicedirektør Michael Leth Jess tegningsret.  
 

7. Ansættelse af ny direktør 
Kl. 14.30 – 14.45 

 

Sagsfremstilling:  
Præsidenten orienterer om det påtænkte forløb forud for ansættelsen af en ny direktør. 
 
HB skal:  
Orienteres om situationen. 
Bilag: Intet bilag 

 

Konklusion: 
HB blev orienteret om status for processen samt næste skridt. Et rekrutteringsbureau leverer en tidsplan og 
et oplæg til, hvordan et samlet forløb vil kunne se ud. Bureauet giver også et bud på stillingsannoncen, som 
vil blive rundsendt til HB. HB har udpeget Rune E L, Birgitte, Thorkild og Maria til ansættelsesudvalget.  
 

8. Beslutte REP-mødesteder 2020-21 
Kl. 14.45 – 15.00 

 
Sagsfremstilling:  
Med udgangspunkt i tidligere retningslinjer for valg af mødesteder fastlægges det i god, hvor Repræsen-
tantskabsmøderne afholdes. Logistiske og økonomiske omstændigheder tages med i betragtning.  
 
HB skal:  
Beslutte hvor der afholdes REP-møder i 2020 og 2021. 
 
Bilag:  
9-1 Sekretariatets indstilling til REP-mødesteder 2020-21 

 
Konklusion: 
HB besluttede, at REP-møderne fastlægges for 2020 og 2021 således 

 28-29. marts 2020: Rebild Bakker  

 21-22. november 2020: Middelfart 
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 27-28. marts 2021: Kolding  

 21-22. november 2021: Korsør 
 

9. HB’s arbejdsplan for 2019 (mødeleder: Thorkild) 
Kl. 15.00 – 15.45 
 

Sagsfremstilling:  
HB udarbejder og beslutter en møde- og arbejdsplan for det kommende år allerede i september, idet meget 
tidlig fastlæggelse af mødedatoerne er hensigtsmæssig. Men da det er meget tidligt i forhold til de beslut-
ningsprocesser, der udspringer af aktivitetsplanen, behandler HB også sin årlige arbejdsplan på årets første 
møde for at ajourføre arbejdsplanen. I den forbindelse er det også relevant at få en forventningsafstemning 
i forhold til AP-processen for AP2020. 
 
HB skal:  
Beslutte opdatering af HB’s arbejdsplan for 2019 (herunder også AP-processen) 
 
Bilag:  
10-1  Hovedbestyrelsens arbejdsplan 2019 
10-2 Foreningskalender 2019 
 
Konklusion: 
HB besluttede at  

- tage op på et kommende møde, hvordan AP-processen bedst indledes (på junimødet?): med eller 
uden oplæg fra sekretariatet? 

- Reagere på Podio vedr. den rullende dagsorden. 
 

10. Orientering fra HB og sekretariatet (mødeleder: Thorkild) 
Kl. 15.45 – 16.25 

 
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. 
 

11. Eventuelt (mødeleder: Thorkild) 
Kl. 16.25 – 16.30 

 
Rune K Lange orienterede om, at Oxfam-Ibis har indledt et samarbejde med Forbrugerrådet Tænk, om at 
rangordne banker efter graden af deres grønne engagement.  
 
 
HB's rullende arbejdsplan 

 

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 

Orienteres om kanalstrategien 

Godkende rammer for strategiske indsatser 2019 (fortsat fra februarmødet) 
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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.  

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 

Orienteres af arbejdsgruppe om arbejdet med at udfærdige en ny samarbejdsaftale med naturfonden 

Drøfte status på de strategiske indsatser 2019 

 

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) 

Drøfte status på de strategiske indsatser 2019 

 

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 

Drøfte status på de strategiske indsatser 2019  

 

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 

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) 
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 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)  

 Orienteres om naturfamilier (udskudt fra mødet d. 8. februar 2019) 

 Orienteres om regnskabet for 2018 på martsmødet – evt. m. formøde inkl. Peter og Birgitte (Peter på mødet d. 8. feb. 

2019). Regnskabet bør stilles op i alm. excel-ark. HB bør modtage gennemarbejdede bilag forud for mødet. 

 Godkende, at ’DN mener om cirkulær økonomi’ sendes i høring i organisationen (ønske fra Sine Beuse 13/2-19) 

 

 

 

 

 


