
  
 
Dato: 23. maj 2019 
Til: Hovedbestyrelsen 
Sagsbehandler: Mads Peter Aagaard Madsen, mads@dn.dk, 20 86 24 94  

 

 
 
 
 

Referat fra 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 (pkt 1-3), Peter Esbjerg, Martin Vestergaard, Rune Engelbreth Larsen, 
Thorkild Kjeldsen, Sebastian Jonshøj 

 Afbud: Jonas Geldmann, Louise H. H. Villumsen 

 Fra Sekretariatet: Michael Leth Jess, Katja Dahlberg, Morten Pedersen, Lisbeth Ogstrup (pkt. 
3), Cecilie Jørgensen (pkt. 4),  Kathrine Hegelund (pkt. 4-8), Simon Leed Krøs (pkt. 6) 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  

 
Ønske om referat som bilag til mødemateriale fremover. 
 

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 
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HBs kommentarer til det foreliggende udkast. Eventuelle spørgsmål, der ikke vil kunne besvares på mødet, 
vil blive søgt besvaret efter mødet. 
 
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 
 
Konklusion: 
 
HB opfordrede Fonden til at give en mere konkret præsentation af, hvad der er opnået for de penge, som DN 
yder til den naturvenlige landbrugsdrift, ligesom de penge som DN yder i øvrigt. Derudover ønskede HB en 
mere overskuelig opstilling af de samlede ressourcer DN yder til fonden, både ift økonomi og sekretariatsbi-
stand. 
 
MRG oplyste, at hun gerne vil præsentere de visioner, som Fonden arbejder med. MRG understregede sam-
tidig, at det kræver tid at sikre, at Fonden kan realisere visionerne, og sikre at Skovsgaard Gods kan blive 
økonomisk robust.  
 
MRG gav tilsagn om, at HB skal på besøg på Skovsgaard Gods – og evt. også andre af Fondens ejendomme, 
ligesom HB får en orientering om Fondens økonomiske situation. 
 
MRG oplyste, at Fondens bestyrelse har besluttet at ansætte et årsværk, som skal bidrage til at rejse midler 
til realisering af Fondens visioner, og understregede, at det vil være vigtigt at vedkommende skal kunne få 
kontorplads i DNs sekretariat.  
 
HB besluttede at: 

 De direkte økonomiske midler, som DN kompenserer Fonden med for yderligere naturvenlige land-
brugsdrift, skal ydes mod, at der bliver tale om varige/permanente tiltag. Også uanset at kompensa-
tionen fra DN ophører.  

 Det skal endvidere fremgå mere konkret af samarbejdsaftalen, at kompensationen vil ophøre efter 
en række nærmere fastlagt antal år, f.eks. 5 år. 

 Grundlag for en drøftelse mellem HB og Fonden beskrives fordelene for naturindsatsen ved den 
yderligere naturvenlige landbrugsdrift. Beskrivelsen skal foreligge som et grundlag til at tage stilling 
til DNs fortsatte kompensation til disse yderligere tiltag. 

 Samarbejdsaftalen skal indeholde en konkret oversigt, over hvor mange ressourcer (årsværk hen-
holdsvis penge) DN yder til Fonden.  

 
 

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 
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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 
 
 
Konklusion: 
HB godkendte kvartalsregnskabet og at fortsætte med det sparsommelige og realistiske budget, samt at 
sekretariatet administrerer efter dette i næste kvartal.  
 
HB efterlyste en udspecificeret version af regnskabet, som angiver forbruget på flere budgetlinjer. Dette 
skema kan deles i Podio som supplement til det offentligt tilgængelige regnskab. 
 
Det blev bemærket, at paranteserne er uklare og bør strømlines. Der blev desuden opfordret til en præcise-
ring og budgettering af de forventede renoveringsopgaver, omtalt i bilag 4-2.  
 
 
 

--- 

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 
 
Konklusion: 
HB valgte et nyt Organisationsudvalg (OU) bestående af følgende otte medlemmer: Bjørn Petersen, Inger 
Schiel-Madsen, Jan Tidemand, Jørgen Jørgensen, Kaj Edlund, Line Gammelby, Niels Hilker og Pia Ellegaard 
Jørgensen.  
 
Birgitte blev genvalgt som HB-observatør i OU. 
 
HB ønskede på HB-seminaret i juni at vælge medlemmer af Planfagligt, Miljøfagligt og Naturfagligt Udvalg. 
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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 
 
Konklusion: 
HB havde en drøftelse af enkelte af de foreslåede indsatser og kom med følgende ønsker: 

 Introduktion om, hvor DN er; hvor afdelingerne er; hvad formålet er og hvilket strategiske arbejde, af-

delingerne forventes at løfte.  

 Unge-indsats defineret med udgangspunkt i stormøde for unge aktivister i og uden for DN. 

 Beskrivelse af den ideelle afdeling: Hvad er afdelingens funktion; hvor mange er man; hvorfra henter 

man sine kompetencer; hvilke aktiviteter har man, og har man handlingsorienterede netværk, som kan 

aktiveres, når der skal mobiliseres omkring konkret sag. 

 Diskussion om afdelingernes økonomi og differentierede budgetter afhængig af aktivitetsniveau. 

 Årlig måling på antal frivillige, klagesager, henvendelser, anciennitetsforskel/dynamik, ture. 

 En længere ’spiseseddel’ med aktiviteter 

Det blev besluttet at revidere tidsplanen og have en faciliteret proces i HB om mål og indsatser i strategien. 
 
 
 
 

7. DN opbakning til resolution på IUCN konvent (udsat) 
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 
 
Konklusion: 
Punktet blev udsat pga. JGs’ fravær. 
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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 
 
Konklusion: 
HB udtrykte tilfredshed med oversigten over de strategiske indsatser som ramme for bestyrelsens vurde-
ring af direktionens arbejde. Rune påpegede, at der ikke var blevet indført den sætning i klimaindsatsen, 
som besluttet på mødet i marts. Der gives status på indsatserne ifm. AP-status i august, og rammen evalue-
res i slutningen af året.  
 
 

--- 

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 

 
Konklusion: 
HB besluttede følgende indhold som udgangspunkt for den indledende drøftelse af Aktivitetsplan 2020:  
 
1) Hvad sker der i omverdenen?  
2) Hvordan ser omverdenen DN?  
3) Hvilke strategiske pejlemærker er vigtige for arbejdet i 2020 ifølge præsidenten  
 
Der blev ytret ønske om at få oplæggene på skrift senest en uge inden mødet.  
 
Der blev desuden givet forslag til, hvem der skal spørges i forbindelse med, hvordan omverdenen ser på 
DN: Miljøministeren, ministerierne, KL, kommunerne, regionerne, WWF, Concito, Klimabevægelsen, Skov-
foreningen, spejderne og forskerne. Analysen kunne tage udgangspunkt i en tilfredshedsvurdering 1-10 på 
udvalgte temaer/spørgsmål men skal også rumme muligheden for kvalitative udtalelser. 
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Med hensyn til det øvrige indhold på seminaret, blev det foreslået, at man kunne få et eksternt oplæg. Des-
uden var der ønske om at se på HB’s arbejdsformer. 

 
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 

Drøfte mål og indsatser i Frivilligstrategi 

Evaluere HB’s møde- og arbejdsform  

Vælge medlemmer af de Miljø-, Plan- og Naturfaglige udvalg 

Beslutte ekstrabevilling til opdatering af medlemssystemet  

 

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 samt strategiske indsatser 

Beslutte overordnede prioriteringer og rammer for AP2020 (første udkast) 

Cirkulær økonomi 

 

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 

 

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 
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HB's løbende dagsorden 

 

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

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

 Drøfte hvervningsstrategi (ønske på mødet, august 2018) 

 Drøfte organisationsstrategi 

 Drøfte biogas (ønske på mødet d. 3. maj 2019) 


