
 
 
Dato: 25. april 2019 
Til: Hovedbestyrelsen 
Sagsbehandler: Mads Peter Aagaard Madsen, mads@dn.dk, 20 86 24 94  

 

 
 
 
 

Dagorden for møde i 
Hovedbestyrelsen d. 3. maj 2019 

 
 

 Tid: Fredag d. 3. maj kl. 9.30 – 16.00  

 Sted: Masnedøgade 20, mødelokalet i kælderen mod gaden 

 Deltagere: Maria Reumert Gjerding (mødeleder), Birgitte Marcussen, Hans Jürgen Stehr, Lone 
Søderkvist Kristensen, Peter Esbjerg, Martin Vestergaard, Louise H. H. Villumsen, Rune Engel-
breth Larsen, Thorkild Kjeldsen, Sebastian Jonshøj, Jonas Geldmann 

 Afbud:  

 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 – 10.30  

 
Fast punkt uden deltagelse fra sekretariatet. 
 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 15. marts 2019 
Kl. 10.30  

 
 

3. Samarbejdsaftale med Danmarks Naturfond 
Kl. 10.30 – 11.30 
 

Sagsfremstilling:  
Samarbejdsaftalen med Danmarks Naturfond (Fonden) revideres løbende og mindst en gang årligt. Senest 
blev aftalen behandlet af HB på mødet d. 4. maj 2018.  
 
Bestyrelsen godkendte på sit seneste møde, at der igangsættes et arbejde med at revidere samarbejdsafta-
len mellem foreningen og Danmarks Naturfond i overensstemmelse med ’Rammer og proces for revision af 
samarbejdsaftale mellem DN og Danmarks Naturfond’. 
 
På det grundlag er der udarbejdet et foreløbigt udkast til samarbejdsaftale. Udkastet færdigarbejdes til et 
endeligt forslag mhbp. forelæggelse i bestyrelsen samt Danmarks Naturfredningsforenings hovedbesty-
relse. Færdigbearbejdelsen vil bla. ske på baggrund af bestyrelsens kommentarer på møde den 1/5-19 og 
HBs kommentarer til det foreliggende udkast. Eventuelle spørgsmål, der ikke vil kunne besvares på mødet, 
vil blive søgt besvaret efter mødet. 
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HB skal:  
Kommentere det foreliggende udkast med henblik på, at HB kan få forelagt et endeligt forslag på det plan-
lagte fællesmøde mellem HB og Fondens bestyrelse den 30/8-19. 
 
Bilag:  
3-1 Udkast til samarbejdsaftale mellem Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Naturfond 2020 – 

2025  
3-2 Rammer for aftale 
 
 

4. Kvartalsregnskab  
Kl. 11.30 – 12.00 

 
Sagsfremstilling:  
Regnskabet for perioden 1.1.2019 – 31.3.2019 udviser et samlet overskud på t.kr. 2.326. Sekretariatet har 
opstillet regnskabet i skemaform i relation til  det af repræsentantskabet vedtagne budget og i relation til 
”det realistiske og sparsommelige budget”, som såvel HB som repræsentantskabet tidligere er præsenteret 
for. Desuden er væsentlige afvigelser fra ”det realistiske og sparsommelige budget” kommenteret.  
 
På denne baggrund vurderer sekretariatet at det vil være fornuftigt at fortsætte med at administrere efter 
”det sparsommelige budget”, som minimum frem til halvårsregnskabet. Det giver mulighed for at foretage 
en evt. budgetrevision dér på baggrund af et kvalificeret estimat for resten af 2019.  
 
HB skal:  
Godkende kvartalsregnskabet og beslutte administrative retningslinjer for 2. kvartal 
 
Bilag:                   
4-1 Kvartalsregnskab 
4-2 Notat om kvartalsregnskab 
 
 

--- 

Frokost kl. 12.00 - 12.30 

--- 
 
 

5. Valg af medlemmer til Organisationsudvalget  
Kl. 12.30 – 12.50 

Sagsfremstilling:  
Organisationsudvalget (OU) rådgiver Hovedbestyrelsen om organisatoriske spørgsmål, og i den kommende 
periode vil der være fokus på de mange spørgsmål, der udspringer af arbejdet med vedtagelse og imple-
mentering af den nye frivilligstrategi. Udvalgets otte medlemmer vælges for 3-årige perioder, og det er tid 
til valg nu. Fem af de nuværende medlemmer søger genvalg, og derudover er der tre nye kandidater. Der-
udover skal HB vælge én eller to observatører fra HB.  
 
HB skal:  
Vælge 8 OU-medlemmer samt 1-2 HB-observatør(er) 
 
Bilag:                   
5-1 Valgoplæg fra OU-kandidaterne 
 
 



 3 

 
 

6. Mål og indsatser i Frivilligstrategi 2019-2021 
Kl. 12.50 – 13.50 

 
Sagsfremstilling:  
På sit møde i marts havde HB sin første drøftelse af ramme og tidsplan for DN’s kommende Frivilligstrategi 
2019-2021. Med udgangspunkt i HB’s input er der nu lavet et diskussionsoplæg, som sætter rammen for 
strategien og lægger op til nogle konkrete mål og indsatser. HB skal diskutere disse mål og indsatser og de-
finere nogle spørgsmål til Organisationsudvalget, sådan at HB på sit møde i juni kan vedtage et høringsud-
kast til strategien.  

HB skal: 
Drøfte mål og indsatser i strategien og beslutte spørgsmål til Organisationsudvalget 
 
Bilag: 
6-1 Oplæg om DN’s Frivilligstrategi 2019-2021 
 
 

7. DN opbakning til resolution på IUCN konvent 
Kl. 13.50 – 14.00 

 
Sagsfremstilling: 
Jonas Geldman er formand for IUCN WCPA Management Effectiveness specialist group og foreslår at DN 
sammen med 10 øvrige IUCN medlemmer stiller sig bag en resolution i forhold til arbejdet med at fastsætte 
nye mål for biodiversitet efter 2020. Indholdet handler i korte træk om at opfordre IUCN medlemmer 
(lande) til at faktisk gøre noget de allerede har lovet i forhold til faktisk at sikre og måle at de beskyt-
tede/fredede områder de har etableret er effektive og sikrer biodiversiteten. 
 
HB skal: 
Tage stilling til DN’s opbakning 
 
Bilag:  
7-1 Resolutionstekst 

 
 

8. Strategiske indsatser 
Kl. 14.00– 14.25  

 
Sagsfremstilling:  
Rammerne for DN’s strategiske indsatser i 2019 blev behandlet på mødet i marts, hvor Sekretariatet blev 
bedt om at indarbejde de fremkomne kommentarer mhp. behandling af punktet igen på næste møde. HB-
medlemmerne blev opfordret til at sende øvrigt input til sekretariatet. Der følges op på indsatserne i forbin-
delse med den løbende AP-opfølgning.  
 
HB skal:  
Vedtage de strategiske indsatser. 
 
Bilag:  
8-1 Reviderede beskrivelser af de strategiske indsatser 
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--- 

Kaffe & kage kl. 14.25 – 14.45 

--- 
 
 
 

9. HB-seminar inkl. afklaring af behandling af omverdensanalyse for AP 2020 
Kl. 14.45 – 15.15 

  
Sagsfremstilling:  
HB påbegynder AP 2019 processen på næste møde i juni. For at komme godt fra start skal mødet være vel-
planlagt og forventningerne til sekretariatets leverancer være afklaret. 
 
HB skal:  
Drøfte sekretariatets leverancer til næste møde. 
 
Bilag:  
Intet bilag 

 
 
10. Orientering fra HB og sekretariatet 

Kl. 15.15 – 15.55  
 
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. 
 
 

11. Eventuelt  
Kl. 15.55 – 16.00 

 
 
HB's rullende arbejdsplan 

 

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 
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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 

 


