
 
 
Dato: 11. juni 2019 
Til: Hovedbestyrelsen 
Sagsbehandler: Mads Peter Aagaard Madsen, mads@dn.dk, 20 86 24 94 

 
 

 
 
 

Dagsorden for HB-seminar d. 21.-22. juni 2019 
 
 

 Tid: Fredag d. 21. juni kl. 9.30 – lørdag d. 22. juni kl. 13.00  

 Sted: Danhostel Roskilde Vandrerhjem, Vindeboder 7, 4000 Roskilde 

 Deltagere: Maria Reumert Gjerding (mødeleder), Birgitte Marcussen, Hans Jürgen Stehr, Jonas Geld-
mann, Lone Søderkvist Kristensen, Louise H. H. Villumsen, Martin Vestergaard, Rune Engelbreth Larsen, 
Sebastian Jonshøj, Thorkild Kjeldsen 

 Afbud: Peter Esbjerg, Thorkild Kjeldsen (lørdag) 

 Fra Sekretariatet: Michael Leth Jess, Morten Pedersen, Rikke Lundsgaard (TR) og Mads Peter Aagaard 
Madsen (ref.). Kathrine Hegelund (pkt. 3, 4 og 12); Gitte Holmstrup, Michael Ohmsen, Asger Ebdrup 
(pkt. 7);  Ulla Kjær, Tina Sand Knudsen, Allan Nyhus (pkt. 6) 

 

FREDAG 
 

1. Hovedbestyrelsens egen tid  
Kl. 9.30 – 10.30  

 
Fast punkt uden deltagelse fra sekretariatet. 
 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 3. maj 2019 
Kl. 10.30  

 
Bilag:  
2-1 Referat fra HB’s møde d. 3. maj 2019 
 
 

3. Aktivitetsplan 2020: Omverdensanalyse > overordnet mål og retning I 
Kl. 10.30 – 12.00 
 

Sagsfremstilling:  
Processen for udarbejdelse af DN’s Aktivitetsplan for 2020 går for alvor i gang på dette møde. Det sker med 
udgangspunkt i en omverdensanalyse, hvor der både bliver set på, hvad vi ser i omverdenen, som kan få 
betydning for DN’s arbejde i året, der kommer, og hvordan omverdenen ser på DN’s styrker og svagheder i 
forhold til året, der kommer. Med udgangspunkt i denne omverdensanalyse fremlægger præsidenten sit 
syn på DN’s overordende mål og retning i 2020.  
 
HB skal:  
Diskutere overordnet mål og retning ift. AP2020. 
 
Bilag:  
Intet bilag. 
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--- 

Frokost kl. 12.00 - 12.30 

--- 
 
 

4. Aktivitetsplan 2020: Omverdensanalyse > overordnet mål og retning II 
Kl. 12.30 – 14.30 

 
Sagsfremstilling:  
Med udgangspunkt i formiddagens oplæg og diskussioner skal HB foretage en helt overordnet prioritering 
af, hvad vej DN skal gå i 2020. Det er denne prioritering, der dels er udgangspunktet for invitationen til re-
sten af organisationen til at komme med input henover sommeren, dels er baggrunden for sekretariatets 
udarbejdelse af første skitse til AP2020, som HB skal behandle på sit møde 30. august. 

HB skal: 
Beslutte overordnet mål og retning ift. AP2020. 
 
Bilag: 
Intet bilag. 
 

5. Gåtur  
Kl. 14.30 – 16.00  

 
 

--- 

Kaffe & kage i mødelokale ved tilbagekomst kl. ca. 16.00 
--- 

 
 

6. Opdatering af medlemssystemet 
Kl. 16.00 – 16.45 

  
Sagsfremstilling:  
Det har de sidste par år været kendt, at DN skulle opgradere medlemssystemet, og der har derfor været 
udarbejdet en foranalyse i 2018, og i AP2019 har der været afsat budget til selve opgraderingen. Det har 
dog vist sig, at løsningen bliver noget dyrere end budgetteret, og derfor indstilles der til HB at beslutte en 
ekstrabevilling på 1,3 mio. kr. i 2019. 
 
HB skal:  
Beslutte ekstrabevilling. 
 
Bilag: 
6-1 Indstilling om ekstrabevilling til opgradering af medlemssystemet 
6-2 Budget  
 

7. Ramme for kampagnearbejdet samt tidsplan for Naturkampagne 
Kl. 16.45 – 17.45 

  
Sagsfremstilling:  
Temaet for DN’s kampagner for det kommende år besluttes som del af AP-processen. For at sikre rettidig 
HB-involvering i kampagnernes tilblivelse og styrke beslutningsprocesserne har sekretariatet udarbejdet en 
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ny beslutningsramme for kommende kampagner. Samtidig er det nødvendigt at se på tidsplanen for de 
kampagner, der er besluttet for i år, idet efteråret ser anderledes ud end tidligere planlagt grundet beslut-
ningen om at udskyde Danmark planter træer-kampagnen til september. 
 
HB skal:  
Præsenteres for ny beslutningsramme for kampagner samt beslutte tidsplan for Naturkampagnen. 
 
Bilag: 
7-1 Kampagnebrief 
7-2 Kampagneprocesplan 
7-3 Kampagner i efteråret - overblik 
 
 

8. DN opbakning til resolution på IUCN konvent 
Kl. 17.45 – 18.00 

 
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:  
8-1 Resolutionstekst 

 
 

9. Valg af medlemmer af de faglige udvalg 
Kl. 18.00 – 18.15 

 
Sagsfremstilling: Medlemmerne i DN’s faglige udvalg (Miljøfagligt Udvalg, Naturfagligt Udvalg og Planfagligt 
Udvalg) vælges hvert tredje år. Det har dog været overvejet at udsætte valgene, idet den forestående orga-
nisationsstrategi blandt andet vil se på de faglige udvalgs rolle og kommissorier, hvorved forudsætningen 
for valgene kunne blive ændret. På sidste HB-møde blev det dog af formelle hensyn besluttet at udpege 
medlemmerne i år.  
 
HB skal:  
Vælge medlemmer af MFU, NFU og PFU. 
 
Bilag: 
9-1 Kandidater til valg af medlemmer af Miljøfagligt Udvalg (eftersendes) 
9-2 Kandidater til valg af medlemmer af Naturfagligt Udvalg (eftersendes) 
9-3 Kandidater til valg af medlemmer af Planfagligt Udvalg (eftersendes) 
 

 
--- 

Aftensmad kl. 18.30 – 20.00 

--- 
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10. Aftenpassiar om natursyn 
Kl. 20.00 -  

 
Sagsfremstilling:  
DN oplever i stigende grad en række dilemmaer mellem de mange forskellige hensyn, der skal tages i rela-
tion til anvendelsen af arealerne i Danmark, når der både skal være plads til mere og bedre natur, og til fx 
økologisk landbrug, klimaskove, vind-, sol- og biogasanlæg, råstofindvinding. Og i hvilket omfang skal den 
natur, der skal findes plads til, være vild eller plejet? Debatten er aktualiseret bla. af sagen om de statslige 
arealer på Livø, og er ikke mindst relevant i forhold til en revision af DN’s naturpolitik. Punktet indledes 
med et oplæg fra Louise. 
 
HB skal:  
Drøfte DN’s natursyn med inddragelse af cases Kalø og Livø. 
 
Bilag: 
Intet bilag. 
 
 

LØRDAG 
 
 

--- 

Morgenmad og udtjekning kl. 8.00 – 9.00 
--- 

 
 

11. Vedtage udkast til samarbejdsaftale med Danmarks Naturfond 
Kl. 9.00 – 10.00 

 
Sagsfremstilling:  
På HBs møde d. 3. maj gav bestyrelsen bemærkninger til udkast til samarbejdsaftale mellem Danmarks Na-
turfond (DKNF) og DN. På sit møde d. 1. maj har bestyrelsen for DKNF givet sine bemærkninger til udkastet. 
Bemærkningerne er indarbejdet i udkastet. På baggrund af bemærkningerne vurderer sekretariatet, at det 
er hensigtsmæssigt, at HB får forelagt udkastet forud for det planlagte fællesmøde mellem HB og bestyrel-
sen for DKNF. Bestyrelsen for DKNF vil ligeledes på et kommende møde få forelagt udkastet.  
 
HB skal:  
Godkende det foreliggende udkast med henblik på, at HB kan få forelagt et endeligt forslag til samarbejds-
aftale på det planlagte fællesmøde mellem HB og bestyrelsen for DKNF d. 30. august. 
 
Bilag: 
11-1 Udkast til samarbejdsaftale med Danmarks Naturfond 
 

12. Frivilligstrategi 
Kl. 10.00 – 11.30  

  
Sagsfremstilling:  
På sidste møde besluttede HB, at der på dette møde bliver en faciliteret proces om målene for den nye fri-
villigstrategi. HB skal derfor diskutere, hvordan DN gennem frivilligt arbejde bedst muligt styrker det grønne 
engagement, øger vores politiske indflydelse og skaber grønne resultater.  
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HB skal:  
Diskutere og beslutte mål for strategien  
 
 
Bilag: 
Intet bilag 
 
 

13. DN’s politik for kystnære havvindmøller 
Kl. 11.30 – 12.30  

  
Sagsfremstilling: 
MFU har nu på sit møde d. 13. maj diskuteret spørgsmålet om DN’s politik for placering af (kystnære) hav-
vindmøller. MFU har drøftet spørgsmålet ud fra konteksten, om DN’s politik for placering af vindmøller er 
dækkende fremadrettet i forhold til en opprioriteret klimadagsorden, eller om der er elementer, der bør 
justeres eller vægtes anderledes. MFU indstiller til HB, at man dropper den eksplicitte "principielle mod-
stand" mod kystnære møller. 
 
HB skal:  
Beslutte, om DN’s ”principielle modstand" mod kystnære møller skal opgives. 
 
Bilag: 
13-1 Eksisterende politik 
13-2 Referat fra MFU’s drøftelse 

 
 

--- 

Frokost kl. 12.30 – 13.00 

--- 
 

 

14. Tak for denne gang 
Kl. 13.00  

 
 
HB's rullende arbejdsplan 

 

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

 Drøfte hvervningsstrategi (HB, august 2018) 

 Drøfte organisationsstrategi 

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

 


