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OU Kandidatur – Bjørn Petersen DN Roskilde       16/4 '19 

 

Jeg er for tiden det OU-medlem med længst anciennitet; helt fra tiden under og før den sidste store 

vedtægtsændring.  

  Jeg synes derfor, jeg bør genopstille som repræsentant for kontinuitet og hukommelse om nogle af 

de konkrete diskussioner, dilemmaer og tanker, der har ligget bag dén og demokratiudredningen, 

som fulgte i dens fodspor.  

 

Jeg har stadig aktive synspunkter om forhold og misforhold i organisationen, og fremsætter nu og 

da forslag til drøftelser i OU.  

  Aktuelt ligger der fx i OUs dagsordens-lager en analyse fra mit tastatur af forskellige formentlig 

uhensigtsmæssige ikke opdaterede detaljer i regelsættet om afdelingernes økonomi. Ikke direkte 

ændringsforslag, men oplæg til dét, der er OUs styrke, når vi gir os tid til det: Detailanalyse gennem 

fler-sidig belysning og drøftelse af emner med kompleks baggrund eller kontekst.  

 

Jeg synes selv, jeg også plejer at arbejde struktureret og i tide med at analysere de 

forskellige aspekter af diverse sager, som HB selv præsenterer for os. Og at 

argumentere -normalt koncist og afbalanceret- på møderne. Med baggrund i egne 

erfaringer og snakke med andre DæNder, og selvfølgelig især i et midtsjællandsk 

mellemstor-by-perspektiv (Roskilde er den mest storbyagtige af Region Sjællands 

byer, og relaterer sig egentlig på mange måder mere til hovedstaden, men er altså 

blevet indrangeret i Region Sjælland). 

 

Det hører vel med at jeg er med i Samråd Sjællands formandskab og i flere af DN-

netværkene (som jeg var kraftigt involveret i opfindelsen af). Primært aktiv (især 

som støtte for formanden) i Naturplejenetværket, som hvis jeg ikke tar meget fejl, er 

det mest praktisk aktive af dem alle.  

 

Jeg bliver ikke skuffet, hvis HB hellere vil bruge pladsen til at forny OU, end at satse 

på min kontinuitets- og hukommelses-bevarende funktion, og heller ikke omvendt. 

 
 med venlig hilsen  Bjørn Petersen 2982 6512 

 

 

Bjørn står vagt om         

organisationens principper! 



Opstilling til Organisationsudvalget 

 

Inger Schiel-Madsen 

Formand DN Odense 

 

 

Jeg ønsker at side i organisationsudvalget, fordi jeg har stor interesse for hele vores forening og dens 

organisation. Som formand for en af vores store afdelinger og som er aktiv i flere netværk, kommer jeg 

godt rundt I organisationen og ved hvad der rør sig blandt mange af vores aktive medlemmer. Ledelsen af 

frivillige og hvordan vi engagerer flere, er emner som interesserer mig meget og som jeg håber at kunne 

arbejde med i organisationsudvalget. 



 
Valg til OrganisationsUdvalget i DN 

Forelagt hovedbestyrelsen foråret 2019 
 
 

Undertegnede stiller sig hermed til rådighed for DNs organisationsudvalg i den 
kommende valgperiode. 

Kære hovedbestyrelse.  
Jeg har været glad for at deltage i foreningens arbejde i HB de forgangne 3 år, og jeg ansøger 

hermed om at være et aktiv i vores organisationsudvalg 😊 
Jeg anser vores forening som en særdeles velfunderet forening, der har både magt og agt til at 
være den vigtigste grønne forening i kongeriget Danmark. 
Vi har et demokratisk system der er grundlaget for vores succes.  
Vi har et sæt spilleregler, der gør at vi kan legitimere vore forventninger til både samfundet og 
vores egen forenings formåen i samfundet. 
 
Hvad får DN ud af, at vælge mig til en post i Organisationsudvalget? 
DN får en person der spiller på holdet for at vi kan præstere bedst muligt i vore sager. 
DN får en person der ved, vi alle kæmper for samme sag, om end der er mange veje til samme 
mål: Vi skal kunne skabe overensstemmelse mellem formål og forventninger og vore medlemmer. 
DNs organisationsudvalg får i mig en person, der kan være multitool til at skabe sammenhæng 
mellem foreningens forskellige netværk, det være sig lokalafdelinger, samråd, hovedbestyrelsen 
eller ansatte. 
 
Det vil glæde mig om jeg kan fortsætte mit arbejde i DN igennem organisationsudvalget, idet jeg 
er af den formening, at vi er uundværlige i samfundet, og skal holde vore styrker intakte for 
naturens sag. 
 
Jeg siger tak for jeres opmærksomhed. 
Jan Tidemand, Barrit 
Bestyrelsesmedlem i DN Hedensted 

 
Faktaboks om Jan Tidemand: Født i 1960 på den tørre sandjord i Midtjylland. Bosat i Barrit /Juelsminde. Uddannet 
skolelærer og naturvejleder, uddannet i miljøforvaltning, KVL. Projektleder, bl.a. i EU, fundraiser, bl.a. for 
Naturstyrelsen, forfatter af naturfagsbøger, radiovært hos VLR, TV program for TV Syd. Bestyrelsesmedlem i DN 
Hedensted, formand for Naturhistorisk Forening Vejle, og DDS spejderne Juelsminde. Jeg er i dag på niende år lærer 
og mentor for særligt udsatte børn og unge i Hedensted kommune, som jeg hver dag kører ud i naturen, stort set 

uanset vejret 😊  
Folketingskandidat for SF Østjyllands storkreds. 
Jeg er også engageret under AAU, der har til opgave at monitere ulven i 
Jylland for Miljøministeriet. 
Jeg har været naturcenterleder i Miljøministeriet, Naturstyrelsen i 15 år, men 
mit natursyn og mine synspunkter om statens naturforvaltning af egne 
arealer var i længden uforenelige størrelser.  
Jeg har altid været aktiv i foreninger med tillidsposter, om det så er som 
formand i borgerforeningen, eller præsident i Lions, studieaktiv, eller som 
talsmand som værnepligtig i søværnet. Alle poster har jeg været/er jeg glad 
for, og er stolt af at blive tilvalgt af andre – og det forpligter. 



Hjørring, 15.4.2019 

 

Kære Hovedbestyrelse, 

Jeg har besluttet at jeg gerne vil lægge billet ind på en plads i Organisationsudvalget for en ny valgperiode. 

Jeg vil altså gerne fortsat stille mig til rådighed for den forening, som vi jo alle holder så meget af. 

Jeg kan bidrage med mine ganske langvarige erfaringer med arbejdet i DN og OU, først som alm. medlem 

og i en periode på 6 år som HB’s observatør. 

OU er efter min mening – på linje med de andre stående udvalg – en vigtig ”leverandør” og indimellem 

også inspirator for HB, og et velfungerende OU kan hjælpe jer i HB med hurtigere og lettere at træffe de 

rigtige beslutninger i organisatoriske spørgsmål og problemstillinger. OU er et godt sted at få vendt 

forskellige problemstillinger før de føres videre. 

De næste år vil der næppe blive brug for nogen større formelle ændringer i forhold til vedtægter, m.v., idet 

jeg tror, at de nuværende vedtægter er så gode og grundige at de bør være temmelig langtidsholdbare. Der 

er dog et lille problem i vores formålsparagraf, hvor klima ikke nævnes med et ord. Det bør vi nok revidere. 

Den problematik, som jeg til stadighed er meget optaget af handler om, hvorledes vi kan bære vores 

traditionelt og meget demokratisk, men traditionelt organiserede forening over i en ny tid, hvor andre 

måder at organisere sig på og agere på de forskellige politiske scener er en nødvendighed, ja på sigt måske 

ligefrem en forudsætning for at overleve som stærk og politisk indflydelsesrig aktør på det natur-, miljø- og 

energipolitiske område. Det handler om sociale medier, kommunikation, netværk, ad-hoc aktiviteter og 

meget andet, og det gælder for alle niveauer af vores organisation. I de sidste par år er vi blevet meget 

bedre til det i sekretariatet, og det er lykkedes for os at ramme lige i pletten flere gange – jeg tænker her 

især på fredningskampagne og div. kampagner på de sociale medier. Der har også været enkelte eksempler 

på lovende forsøg i lokalafdelingerne. I den forbindelse er det vigtigt at holde sig for øje, at betingelserne 

for rekruttering, politisk indflydelse og frivilligt arbejde er vidt forskellige fra f.eks. en ren landkommune, en 

mellemstor provinsby kommune som min egen og de største byer. Deraf følger også, at vi skal have mange 

forskellige værktøjer i kassen, og det skal vi til stadighed arbejde med at udvikle. Det vil jeg gerne bidrage 

til! 

Med venlig hilsen 

Jørgen Jørgensen 

 

medlem af LK-Ebeltoft/Rønde i 1986 – 1989 

medlem af DN Hjørring 1990 til nu, heraf som formand siden 1991 

sekretær/næstformand i SR Nordjylland 1991 – til nu 

medlem af OU 2005 – 2010 

medlem af HB 2010 – 2016 

HB’s observatør i OU 2010 - 2016 



Valgoplæg til Organisationsudvalget april 2019 fra Kaj Edlund  

  

Jeg vil gerne melde mig som kandidat til Organisationsudvalget for den kommende 3-års periode.  
 

Jeg er født i 1952 og uddannet cand.scient i fysik og kemi. Jeg underviser i disse fag på 

Mariagerfjord Gymnasium, men jeg har sagt min stilling op med udgangen af dette skoleår efter 40 

års virke.  
 

Jeg blev medlem af DN i 1987 og blev snart aktiv i en spildevandsgruppe under lokalkomiteen. Jeg 

blev indvalgt i LK Hobro-Nørager i 1991 og har siden været medlem af 

lokalkomiteen/afdelingsbestyrelsen. Jeg var formand for LK Hobro/Nørager i perioden 1996-2004 

og har været formand for DN Mariagerfjord siden efteråret 2014.  
 

I 1999 blev jeg indvalgt i samrådsudvalget og har deltaget i dette arbejde siden, så jeg kender også 

en del til det lokale arbejde rundt om i Nordjylland. Af samrådet blev jeg i 2007 indstillet til 

skovbrugerrådet i Buderupholm Statsskovsdistrikt (senere Skov- og Naturstyrelsen Himmerland) og 

jeg har også på opfordring fra DN deltaget i dialogfora i Danmarks Radio, hvor jeg i perioden 2009-

2013 var formand for dialogforum ved P4 Nordjylland. 

  

Jeg er med i skovnetværket - omend ikke aktiv. 

  

Jeg har siden foråret 2011 været medlem af Organisationsudvalget, og jeg har i de sidste to 3-års 

perioder været formand.  
 

Jeg mener, at DN gør et godt arbejde som den reelt eneste natur- og miljøorganisation med 

indflydelse og muligheder for at påvirke lovgivning og administration.   

Jeg mener, at der gennem årene er truffet mange rigtige og kloge beslutninger i DN, og jeg har ikke 

noget ønske om store forandringer, men organisationen skal hele tiden sørge for at følge med og 

justere i takt med (eller ideelt set lidt foran) udviklingen. 

  

Mine grundholdninger til Organisationsudvalgets arbejde er:  

Der skal være et klart og enkelt regelsæt, men det skal samtidig være så fleksibelt, så der er plads til 

alle de lokale forskelle, som der nødvendigvis er i en så stor og spredt forening.  

Organisationen skal hele tiden tilpasses, så alle i den store og meget brede medlemsskare føler, at 

det er deres forening.  

Der skal arbejdes med god kommunikation, så sekretariat og afdelingsbestyrelser samarbejder ud 

fra et fælles udgangspunkt.  

DN skal sørge for, at der er økonomi også til det lokale arbejde, så man får så mange som muligt til 

at løse opgaver - store som små.  

Man skal huske, at alle de mange lokalt engagerede gør et frivilligt arbejde, og at de bruger tid og 

nogle gange penge på det.  

 

  

Med venlig hilsen  

Kaj Edlund   

 



  25. april 2019 

Ansøgning til Organisationsudvalget 
 
 
Lidt om mig 
Jeg er 29 år og er uddannet Naturforvalter fra Københavns 
Universitet. Jeg arbejder som planlægger hos 
Erhvervsstyrelsen. Jeg er landmandsdatter fra Falster og 
jeg værdsætter de åbne vidder. Jeg er yoga- 
nørd og elsker islandske heste. Jeg tror på, at vi løser 
opgaverne bedre sammen end hver for sig og at vi alle har 
et ansvar for at sprede god karma og en vittighed i 
ny og næ. Jeg er født ind i foreningslivet på Falster og jeg 
er blevet præget af mine forældre, som altid har engageret 
sig i lokalsamfundet og siddet i diverse bestyrelser. Nu har jeg været medlem af DN i 
ca. 4 år og har været aktiv i DN København Ung i 3 år, hvor jeg var formand i ét år. 
Jeg synes derfor at jeg efterhånden kender DN og jeg kender især DN set med unge 
øjne.  
 
Grunden til at jeg søger Organisationsudvalget 
Jeg har en interesse for frivillighed, organisationsudvikling og motivationspsykologi. 
Jeg har en del erfaring fra mine mange år som frivillig selv, både på Falster og i DN, 
men jeg har også snuset til motivationsteori og organisationsudvikling på mit studie. 
Jeg er sulten på mere og vil glæde mig til at lære en masse fra de andre i udvalget. 
Jeg vil kunne bidrage med friske øjne og frisk energi, da jeg ikke er formet af mange 
år vante måder at gøre tingene på. Kort sagt vil jeg medvirke til gøre udvalget mere 
diverst. Derudover har jeg et ønske om at lære DN bedre at kende og at engagere mig 
på andre måder end ved at være aktiv i en afdeling.  
 
Direkte link til det unge segment i DN 
Jeg vil også kunne bidrage med direkte erfaringer fra ungeafdelingerne i DN. Jeg har 
et godt netværk både i København og i de andre ungeafdelinger. I København Ung 
har vi naturligvis også diskuteret problemet med rekruttering og fastholdelse af 
frivillige i ungeafdelingen, men det er svært at finde løsninger. I forhold til at fastholde 
de aktive i ungeafdelingen har vi bl.a. ønske om at kunne sende flere unge til REP-
møderne. Det er der flere grunde til og det vil jeg med glæde uddybe, hvis jeg bliver 
medlem af udvalget.  

 
 
Jeg glæder mig til at bidrage til, at DN kan blive 
endnu bedre til at agere i og engagere frivillige i en 
mere dynamisk og uafhængig verden, hvor frivillighed 
bliver mere spontan og kortvarig, men hvor der også 
er et stort potentiale for at engagere de mange 
mennesker i Danmark med en stigende grøn 
bevidsthed og vilje til at handle. 
 
Kontaktoplysninger: 
Line Gammelby 
Mobil: 61 54 92 66 
Mail: gammelby.line@gmail.com   

mailto:gammelby.line@gmail.com


Til HB 

Jeg vil gerne tilbyde at forsætte arbejdet i Organisationsudvalget i endnu en 3-årig periode. 

OU er et interessant forum, hvis arbejde er kendetegnet ved konkrete beslutninger baseret på 

konstruktive dialoger. 

Jeg vil starte med at henvise til mit HB-valgoplæg ved afvigte Rep.møde, når det drejer sig om 

min baggrund. Det er måske ikke så smart en henvisning, al den stund materialet ikke gav 

valg. - Men på den anden side afspejler oplægget min oprigtige fokus på det organisatoriske 

område. 

For kort at resumere, så er jeg formand i Sorøafdelingen, hvor vi har 45 aktive, der er fordelt 

på 10 emnebaserede arbejdsgrupper. Fordelen ved at have arbejdsgrupper er dels, at nye 

aktive kan komme i gang med det samme og dels, at alle arbejder med noget, som har deres 

umiddelbare interesse. Og endelig har arbejdsgrupperne den vigtige funktion, at de aflaster og 

øger kvaliteten i en del af bestyrelsens og formandens opgaver. 

Dertil er jeg formand for Samrådet i Region Sjælland, hvor vi – ved at invitere alle aktive - 

lægger vægt på Samrådets videnformidlende og netværksopbyggende opgave. Endvidere 

hylder vi ” subsidiaritetsprincippet” så opgaver løses på lavest mulige organisatoriske niveau. 

F.eks. ved høring om fingerplanen, hvor vi blot involverede de relevante 6 afdelinger og ikke 

selve Samrådet og dermed alle 17 afdelinger. 

I den kommende periode bliver det nødvendigt at kaste et blik på DNs organisationsstrategi for 

at sikre, at vores ”konstruktion” også kan rumme befolkningens nye måder at organisere sig 

på, og dermed også andre måder at være aktiv på. Vi skal måske se på om vores enstrengede 

opbygning skal suppleres med en matrixopbygning eller anden form for flerstrengethed, der 

kan imødekomme en mangfoldighed af indgange til DN. I den sammenhæng er det imidlertid 

vigtigt, at DN fortsat er en driftsikker og gennemskuelig organisation. Disse tanker fører 

naturligt til ønsket om en frivilligstrategi og arbejdet med at udvikle og indarbejde nye 

frivilligformer, som OU allerede har taget hul på. 

Hvis HB beslutter at stimulere og understøtte den kommunalpolitiske interessevaretagelse ved 

at oprette et kommunalpolitisk udvalg, kunne de indledende overvejelser ligge i OU. Et sådan 

udvalg skulle udover at rådgive HB, have til opgave til gavn for hele organisationen at opsamle 

og udbrede viden om, hvad og hvordan man kan gøre, når DNs interesser skal varetages 

lokalt. Der er meget forskellige vilkår i de mange kommuner, så en geografisk bredde og en 

variation i teoretisk og praktisk erfaring i udvalget, vil være vigtig. 

I OU vil jeg have fokus på en organisationsstruktur, så vi styrker de lokale afdelinger, sikrer 

øget kommunalpolitisk indflydelse, samt tiltrækker, rummer og fastholder de mange nye, der 

brænder for naturen og den grønne omstilling. Og på den baggrund tage stilling til de opgaver, 

der måtte komme fra HB. 
 

Niels Hilker 



Til Hovedbestyrelsen                                                                                                

Valg til Organisationsudvalget.   

Jeg har været med i Organisationsudvalget i 1½ periode og har gennem arbejdet i udvalget fået mulighed for at bruge 

min interesse for og erfaring med organisatorisk arbejde. 

Organisatorisk arbejde. 

Uden for DN 

Jeg har, siden min ungdom, været aktiv i bestyrelsesarbejde, både i fritiden og på arbejdspladserne.     

Min interesse for det organisatoriske arbejde blev vakt i en periode, hvor jeg var ansat på et universitet. På det 

tidspunkt eksisterede `Styrelsesloven for de højere uddannelsesinstitutioner´ stadig .   

Som tillidsrepræsentant og næstformand i hovedsamarbejdsudvalget, blev jeg optaget af de demokratiske spilleregler 

på arbejdspladsen. Dette både i forhold til den faglige organisation og til de demokratiske muligheder den daværende 

styrelseslov gav. Jeg deltog i den periode i diverse kurser om organisatoriske forhold og om samspillet mellem de 

forskellige organisatoriske enheder.  Derudover har jeg, gennem mangeårig ansættelse i amtslig og kommunal 

miljøforvaltning, fået yderligere indsigt i organisationers opbygning og ikke mindst behovet for samarbejde mellem de 

forskellige forvaltninger/afdelinger. 

 

Arbejdet i DN.  

Jeg har, siden 1999, været med i bestyrelsen for en lokalkomite/afdeling. I perioden fra 2000 - 2006 var jeg formand 

for den daværende lokalkomite i Ørbæk og siden 2008 afdelingsformand for DN i Nyborg.  I de sidste 7 år har jeg 

været med i Formandskabet for Samråd Fyn.  

Siden min debut som aktiv i DN, har jeg fulgt udviklingen i organisationen, herunder den store organisationsændring 

i.fb.m. kommunalreformen. I øvrigt en organisationsændring som var præget af god information til lokalkomiteerne 

og inddragelse af de at aktive i diskussioner om strukturændringen.  

 

Arbejdet i Organisationsudvalget. 

Jeg synes fortsat arbejdet med at optimere organisationen er spændende og højaktuel bl.a. på baggrund af  de `nye 

vinde´ der blæser på natur-/miljøområdet.  

Organisationsstrategien herunder Frivilligstrategien er under revision. Der tegner sig, med frivilligstrategien, en 

anderledes måde aktivere de ressourcer, der findes blandt medlemmerne.  

Opgaven er at få sikret sammenhængen mellem administration, frivillige, afdelinger og samråd. 

 

Det er fortsat også vigtigt at få engageret afdelings- og samrådsbestyrelserne. Det opnås bl.a. ved at tilbyde 

temamøder for afdelingsformænd/-næstformænd og samrådsformandsskaber. For at styrke samrådenes arbejde med 

at arrangere møder med fagligt kvalificeret indhold og kurser, kan det være en idé at udvide samrådsbestyrelserne til 

5 personer.  

 

Der har netop været forsøg på at fratage DN fredningsretten, og vi kan, trods den ændrede holdning til natur og miljø 

eller måske rettere erkendelsen af klimakrisen, også fremover forvente angreb på DN. 

Èt af de punkter der kunne komme fokus på, er vores klagesager. Det er uhyre vigtigt, at denne opgave varetages 

nogenlunde ens i afdelingerne. Samråd Fyn har sidste år taget initiativ til at få startet Skovgruppe Fyn til at 



koordinere/erfaringsudveksle afdelingernes arbejde med skove. Der kunne, udover tilbuddet om hjælp fra 

administrationen, også etableres grupper i samrådsregi til at koordinere/erfaringsudveksle arbejdet med disse 

afgørelser/klagesager.    

Et andet emne er orientering om `aktiviteter´ i organisationen. Det kniber med, at vi i afdelingerne kan følge med i, 

hvad der foregår i Masnedøgade. Kan orienteringen optimeres, f.eks. via hjemmesiden? 

 

Der er meget at tage fat på, og som nævnt kan arbejdet med at optimere organisationen stadig engagere mig, så jeg 

er klar til at tage en tørn mere i udvalget.  

Dette også for at give muligheden for et udvalg med dels en rimelig kønsfordeling dels repræsentation fra de 

forskellige landsdele. 

    

21.april 2019 

Med venlig hilsen 

Pia Ellegaard Jørgensen 

 

 

 


