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Møde nr. 8 Samrådsmøde. Dato: tirsdag  d.  22. 

jan. 2011 
Sted og tid:                           Aulum Fritidscenter kl. 19.00-23.00 
Referant: Jörn Eskildsen 
Mødt: 
Holstebro: Ole Primdahl 
Skive-Salling: Anni Oppelstrup, Peter Løhde Svarre 
Ikast-Brande: Kaj Kristiansen,  
Ringkøbing-Skjern: Per Mikkelsen 
Lemvig: John Clausen 
Viborg: Vagn Dissing, Gorm Gamborg Andersen 
Herning: Leo Lisby, Jens Eskildsen 
Struer: Jens Fage, Signe Ambrosius 
 
Iht. referat fra møde nr. 7 indbydes afdelingsformænd og næstformænd eller en anden af afdelingen udpeget person.

 
Nr. Dagsorden. Referat. 
1 Velkomst   John Clausen bød velkommen 
2 Valg af dirigent.  

 
Jens Fage blev valgt. 

3 Valg af referant.  
 

Jörn Eskildsen blev valgt. 

4  DN´s Forretningsorden for samråd: 
Den tekst, der ikke allerede er vedtægtsbundet er kursiveret. 
 
§1 Formål: Samrådet fremmer samarbejde, videndeling og inspiration 
mellem afdelingerne, jævnfør vedtægternes §6, stk. 2.  
Heri ligger bl.a., at samrådet kan: 
-drive en hjemmeside for de aktive i afdelingerne indenfor samrådets område. 
-stimulere netværksdannelse mellem de aktive inden for samrådets område, 
som arbejder med samme emner, 
-holde møder og andre arrangementer for samrådets medlemmer. 
 
Stk. 2: Samrådet bistår med at koordinere afdelingernes arbejde med sager af 
fælles interesse, jævnfør vedtægternes § 6 stk. 2.  
Heri ligger bl.a. at samrådet kan: 

- søge at udvirke fælles holdninger i sager af fælles interesse, og 
- tegne foreningen over for eksterne parter inden for samrådets 

geografiske område i den udstrækning, der er opbakning til det fra 
samrådets medlemmer. 
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Nr. Dagsorden. Referat. 

Beslutning 
§ 2 Formandskab. 
 Samrådet vælger af sin midte et formandskab bestående af en formand og 2 
næstformænd for et år ad gangen, jævnfør vedtægternes § 6 stk. 3. 
 
Stk. 2: Valg af formandskab skal finde sted i januar kvartal på et møde eller 
ved en skriftlig procedure. Samrådet bestemmer på et forudgående møde, 
hvordan valget skal finde sted. 
 
Opstilling af kandidater, både til formand og til næstformænd, foregår 
mundtlig, men afsluttes hver med en skr. afstemning. 
Foreslåede kandidater kan frabede sig valg. 
De to næstformand skal rangordnes som 1. og 2. næstformand i forhold til 
antal stemmer i en afstemning. 
 
Stk. 3: Stemmeberettigede ved valg af formandskab er samrådets medlemmer, 
dvs. formand og næstformand for afdelingerne inden for samrådets område, 
jævnfør vedtægternes § 6, stk. 1. 
Samrådet vedtog flg. tilføjelse som særligt  gældende for det vestjyske 
samråd:. ”Samrådet kan vælge formand og næstformænd blandt 
bestyrelsesmedlemmerne i afdelingerne.” 
 
Stk. 4: Ved afdelingsformandens eller afdelingsnæstformandens forfald, kan 
afdelingsbestyrelsen til en konkret afstemning udpege et andet medlem af 
bestyrelsen. 
 
§3 (findes ikke) 
§ 4 Møder mv. Formandskabet tilrettelægger samrådets arbejde. Samrådets 
møder skal overholde de i stykke 2 – 5 nævnte bestemmelser. 
 
Stk. 2: Samrådet skal holde mindst 2 årlige møder hvortil indbydes samtlige 
medlemmer af bestyrelserne inden for samrådets geografiske område, jævnfør 
vedtægternes § 6 stk. 3. Derudover bestemmer samrådet selv sine møder og 
andre arrangementer inden for samrådenes økonomi, jævnfør § 6. 
 
Stk. 3: Møder og andre arrangementer aftales så vidt muligt for 1 år ad 
gangen. Hvis dette ikke er sket, skal indkaldelse normalt ske med 4 ugers 
varsel. 
 
I 2007 blev det besluttet, at formandskabet indkalder forslag til punkter fra 
afdelingerne, men sætter også selv punkter på dagsordenen. 
 
Stk. 4: Dagsorden udsendes senest 1 uge før mødet. Hvert dagsordenpunkt 
skal indeholde en sagsfremstilling, som beskriver indholdet og et evt. 
beslutningstema. 
 
Stk.5: Inden 2 uger udarbejdes referat af konklusionerne på et samrådsmøde. 
Et eventuelt mindretal i forhold til en flertalskonklusion har krav på at få sin 
holdning refereret. 
 



Nr. Dagsorden. Referat. 

Beslutning: 
Paragraffens formuleringer vedtaget med sletning af angivne overstregninger. 
 
§ 5 Habilitet. Et medlem af samrådet er inhabil i forhold til en bestemt sag, 
hvis vedkommende selv, vedkommendes ægtefælle/samlever eller 
vedkommendes nært beslægtede har en økonomisk interesse i sagens udfald, 
eller hvis der i øvrigt foreligger forhold, som er egnede til at vække mistanke 
om, at vedkommende vil påvirke sagen for personlig vindings skyld eller på 
anden måde til egen fordel. 
 
Stk. 2: Et medlem af samrådet har pligt til at oplyse samrådet om ethvert 
spørgsmål, som kan give anledning til at rejse tvivl om vedkommendes 
habilitet. 
 
Stk.3: Samrådet træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan 
interesse i en sag, at vedkommende er inhabil og dermed udelukket fra at 
deltage i samrådets forhandling og afstemning om sagen. 
 
Beslutning 
Formulering vedtaget uden ændringer 
§ 6 Udgifter: Udgifter forbundet med aktiviteterne i samrådet dækkes efter 
regler, som fastsættes af forretningsudvalget. 
 
Beslutning 
Formulering vedtaget uden ændring 
 
Valgprocedure for Samrådets råd og udvalg: 
 
Medlemmer og suppleanter til råd og udvalg vælges på et samrådsmøde af de 
tilstedeværende afdelingsrepræsentanter (max. 2 stemmer pr. afd.). 
Valgproceduren skal være dagsordensat på den udsendte dagsorden. 
Valgbare er afdelingernes aktive medlemmer; d.v.s. at man skal være medlem 
af en afdelingsbestyrelse (eller lokalkomité inden for afd. Viborg) for at kunne 
repræsentere DN i råd og udvalg. Dog kan der - hvis der ikke er kandidater 
fra en afdelingsbestyrelse - vælges en ad hoc-repræsentant. 
Tilføjelse: Repræsentanterne deltager i DN`s relevante netværk for Skov/Jagt 
 
Beslutning: 
Vedtaget som skrevet ovenfor.  
 
Skovbrugerråd: 
 
*NS Vestjylland:  
Omfatter afdelingerne i Holstebro, Lemvig, Struer og Ringkøbing-Skjern. 
 
Vedtaget: flg. formulering: 
Pladsen besættes ved, at der hvert andet år afholdes valg blandt interesserede 
aktive medlemmer fra de 4 afdelinger på samrådsmødet i jan. kvartal. 
 



Nr. Dagsorden. Referat. 
*NS Midtjylland: 
Omfatter afdelingerne i Skive, Viborg, Holstebro, Herning og Ikast-Brande.
Vedtaget flg. formulering: 
Pladsen besættes ved, at der hvert andet år afholdes valg blandt interesserede 
aktive medlemmer fra de 5 afdelinger på samrådsmødet i jan. kvartal. 
 
*NS Blåvandshuk: 
Omfatter Ringkøbing-Skjern (SR-Vestjylland) samt afdelingerne Varde og 
Fanø i Samråd Sydjylland 
Der er to brugerråd i denne enhed, og DN Ringkøbing Skjern har en 
repræsentant i brugerrådet for Blåvandshuk Nord 
 
*Kronvildtrådet under NS Vestjylland: 
Omfatter afdelingerne i Holstebro, Lemvig, Struer og Ringkøbing-Skjern, 
Skive og Herning. 
 
Vedtaget formulering:  
Pladsen besættes ved, at der hvert andet år afholdes valg blandt interesserede 
aktive medlemmer, der er jægere, fra de 6 afdelinger på samrådsmødet i jan. 
kvartal. 
 
Øvrige beslutninger: 
Kaj Kristensen Ikast-Brande fandt det rimeligt, at afdelingen blev 
repræsenteret i Kronvildtrådet i sit område, Midtjylland. SR-Formanden 
afklarer med SR-Midtjylland. 
 
*NS Kronjylland:  
Afdeling Viborg varetager kontakten til Samråd Østjylland. 
 
*Naturrådet for Ovstrup Hede under Aage V. Jensens Naturfonde: 
 
Vedtaget formulering: 
Herningafdelingen udpeger en repræsentant og en suppleant blandt 
afdelingens aktive medlemmer. 
 
*Følgegruppen vedr. ”Råstofplan 2012 for Region Midtjylland” 
Arbejdsgruppen er tidsbegrænset. 
Den valgte er udpeget blandt alle de aktive medlemmer i Samråd 
Vestjylland. Der ikke valgt suppleant. 
 
Vand- og naturrådet under Miljøcenter Ringkøbing. 
Vedtaget formulering: 
Pladsen besættes ved, at der hvert andet år afholdes valg blandt interesserede 
aktive medlemmer fra alle afdelingerne på samrådsmødet i jan. kvartal. 
 
Hvert år aflægger de valgte en kort skriftlig og mundtlig beretning til 
orientering for samrådet på SR´s januar kvartalsmøde.  
Alle brugerreferater indsættes på SR´s hjemmeside. 
 
Vedtaget formulering: 



Nr. Dagsorden. Referat. 
Samrådets formandskab fører en liste over samtlige råd og udvalg, hvortil der 
er udpeget/valgt repræsentanter og suppleanter. Derfor er 
afdelingsformændene ansvarlige for at informere formandskabet om deres 
egne valgte repræsentanter. Valgte medlemmer og suppleanter, der ophører 
eller flytter ud af samrådets område, skal hurtigt meddele dette til 
formandskabet, så der kan blive valgt/udpeget nye repræsentanter.   
DN’s repræsentanter i råd og udvalg forventes at deltage i samrådets åbne 
møder.  
 
 
 
  

 


