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Indsats Mål og leverancer Status 

Natur og miljø 
  

1.1: Jordreform 
At skabe øget synlighed omkring de potentialer – både 
natur- og miljømæssigt og samfundsøkonomisk – som 
ligger i en konvertering af landbrugsarealer til 
naturarealer. Synligheden skal udmøntes i konkrete, 
nationale politiske initiativer. 

 DN og L&F’s fælles udspil skabte stor opmærksomhed 
og placerede jordfordeling meget synligt på den 
politiske dagsorden. 

 Den nye regering har sat en jordfordelingsfond på sit 
program, men den konkrete udmøntning kendes endnu 
ikke. 

 Der kan derfor endnu ikke måles egentlige effekter af 
indsatsen. 

At skabe konkrete instrumenter primært i form af en 
statslig jordfordelingsfond, der kan finansiere store 
arealkonverteringer. 

At skabe målbare resultater af disse konverteringer i 
form af bedre vilkår for biodiversiteten, co2-optag og 
grundvandet. 

1.2: 
Naturkommuneprojektet 

Etablere nye naturpolitikker på et tilstrækkeligt 
ambitiøst niveau i minimum 20 danske kommuner i 
projektperioden. 

 Projektet er lanceret i foråret 2019. En række DN-
afdelinger har tilkendegivet, at man vil arbejde med det 
her i 2019 og 2020, ligesom en række kommuner har 
vist interesse. 

 Det er endnu for tidligt at opgøre egentlige resultater. 

Naturpolitikkerne bidrager til synlige, målbare 
resultater i de involverede kommuner i form af fx 
større biodiversitet, mere sammenhængende 
naturområder eller bedre adgang til naturområderne. 

Minimum 35 af DN’s lokalafdelinger engagerer sig 
aktivt i dialogen med deres lokale kommuner og 
derigennem opnår en positiv dialog med de lokale 
politikere og myndigheder, og at der derigennem kan 
registreres flere aktive medlemmer af DN’s lokale 
afdelinger. 

At skabe en øget politisk opmærksomhed om 
tilstanden for havmiljøet og øge regeringens 
ambitionsniveau i internationale forhandlinger 

 Der er givet en bevilling på 3 år til DN, og ansat 3 nye 
medarbejdere. Den endelige strategi lægges i efteråret 
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1.3: Styrket indsats for 
havmiljøet 

At skabe en øget offentlig bevidsthed om 
udfordringerne i havmiljøet og ad den vej skabe et 
øget pres på de politiske beslutningstagere 

2019. Der vil blive tale om en kombination af politiske 
interessevaretagelse og kampagner. 

 Bevillingen har allerede skabt opmærksomhed både 
politisk og blandt andre organisationer, og dermed 
positioneret DN på området. 

 Det er dog endnu for tidligt at måle konkrete resultater. 

At positionere DN som en markant NGO på det 
havpolitiske område 

At skabe så klare resultater de kommende tre år, at 
indsatsen kan forlænges via ny ekstern finansiering 

1.4 Natur på statslige 
arealer 

At skabe synlighed omkring de biodiversitetsmæssige 
muligheder, der ligger i de statslige arealer 

 Der er i foråret 2019 skabt stor politisk opmærksomhed 
om naturindsatsne på de statslige arealer, og en indsats 
ift. anvendelsen af arealerne står højt på den nye 
regerings dagsorden. 

 Der er en forventning om at DN bliver inddraget i 
processen i et samarbejde med ministeriet og forskere. 
det  

At dokumentere disse muligheder konkret både 
biologisk og økonomisk  

At skabe politisk opbakning i Folketinget til at der 
investeres de nødvendige statslige midler i en gradvis 
konvertering af statslige arealer til vild natur – gerne i 
form af en langsigtet plan for store dele af den 
statslige natur 

At få indskrevet en hensigtserklæring om vildere natur 
på statslige arealer i et kommende regeringsgrundlag 

En tæt og fagligt baseret dialog med de relevante 
statslige myndigheder om muligheder og perspektiver, 
der kan bane vejen for yderligere politiske initiativer i 
fremtiden 

En synliggørelse af DN’s rolle i denne type naturpolitik 

1.5 Styrket natura 2000 
indsats 

At skabe opmærksomhed omkring den mangelfulde 
danske naturbeskyttelse 

 DN har via pressen, politiske kontakter og kontakter til 
EU-kommissionen skabt betydelig opmærksomhed om 
Natura 2000-udfordringen.  

 Der har været et tæt samarbejde med DN’s afdelinger 
og med andre grønne organisationer i processen. 

 Der pågår pt. en dialog mellem ministeriet, EU-
kommissionen og DN om sagen. Den nye regerings 
holdning er dog endnu ikke kendt, og det er derfor for 
tidligt at opgøre konkrete resultater. 

At skabe politisk forståelse for behovet for en styrket 
naturbeskyttelse i form af en styrket Natura 2000-
indsats 

At der i et kommende regeringsgrundlag opstilles klare 
mål for naturbeskyttelsen i Danmark i form af fx 
Natura-mål og/eller artsforvaltningsplaner 

At der politisk skabes den fornødne finansiering til at 
sikre eksisterende og fremtidige Natura-områder 

At der skabes tætte alliancer med relevante 
interessenter – KL, KTC, forskere, L&F mv.  
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At DN’s afdelinger involveres i processen og oplever at 
der ydes en målrettet indsats 

1.6 Klimaindsatsen 
At skabe konkrete, reelle ændringer, bl.a. i kraft af 
TV2-projektet og klimaagentprojektet 

 DN har i kraft en deltagelsen i kampagner og politiske 
kontakter med en række partier haft en konkret 
indflydelse på den politiske aftale bag regeringen, især 
ift. 70 pct.-målet. 

 DN har endvidere via sit nye DN Klimaunivers og TV2-
projektet søsat initiativer, der skal fremme det 
personlige ansvar.  

 DN er dermed generelt i 2019 blevet en langt mere 
synlig aktør på klimaområdet. Det er dog endnu for 
tidligt at opgøre konkrete effekter af disse indsatser. 

 DN vii i 2019 have særligt fokus på hhv. 
landbrugsaspektet af den kommende klimapakke og på 
Klimauniverset. 

At bidrage til at der skabes mere strukturelle 
klimamæssige effekter via en skærpet regulering på de 
centrale klimapolitiske indsatser (energi, transport, 
landbrug mv.) 

At bidrage til en øget bevidsthed og viden om den 
indsats, den enkelte dansker kan gøre ift. 
klimaudfordringerne 

At markere og synliggøre DN som en central aktør i 
civilsamfundet på det klimapolitiske område 

1.7 Grønt Danmarkskort 
At skabe opmærksomhed omkring de manglende 
resultater af den nuværende regulering i relation til de 
grønne danmarkskort 

 En indsats ift. Det Grønne Danmarkskort står først på 
arbejdsprogrammet i sekretariatet i efteråret 2019. Der 
er dog taget en række politiske kontakter til partierne og 
KL allerede, men det er endnu uklart, hvad den nye 
regering ønsker her. 

 DN har dog allerede udmeldt, at vi formentlig ikke 
ønsker at fortsætte i den nuværende konstruktion 
(Naturrådene) med mindre vilkårene ændres, hvilket 
skabte en del opmærksomhed. 

 Det er således for tidligt endnu at opgøre de konkrete 
resultater.  

At udvikle og formidle konkrete forslag til en 
videreudvikling af instrumentet 

At skabe forståelse for behovet hos regering og i 
Folketinget, bl.a. gennem et samarbejde med andre 
organisationer i DGK-regi og gerne også L&F 

At sikre en langsigtet løsning inkl. 
finansieringsmuligheder 

At sikre gode vilkår for DN-afdelingernes fremtidige 
deltagelse i de lokale Naturråd 

1.8 Naturbeskyttelse 
gennem styrket 
artsforvaltning 

At skabe/synliggøre det fornødne vidensgrundlag for 
at rejse denne debat politisk 

 DN har formuleret en række konkrete ønsker til 
regeringen om den nye generation af 
artsforvaltningsplaner, og er i tæt, uofficiel dialog med 
ministeriet om processen. 

At beskrive konkrete forslag til politiske tiltag 
(regulering/finansiering) og at formidle disse til 
minister/regering, ordførere mv. – gerne som del af et 
kommende regeringsgrundlag 
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At bidrage til at sikre en langsigtet planlægning for 
(prioriterede dele af) rødlistearterne i Danmark for de 
kommende årtier 

 Den tidligere regering nåede ikke at præsentere nye 
planer, og den nye regerings holdning kendes endnu 
ikke, om end en styrket beskyttelse indgår som en del af 
aftalen bag regeringen. Vi forventer fortsat at blive tæt 
inddraget i processen, men det er for tidligt at måle 
konkrete resultater. 

1.9 Naturværdisætning 
At skabe en øget bevidsthed i det politiske system for 
de mange typer af værdier, der er knyttet til en styrket 
natur- og klimaindsats, og hvordan disse værdier bør 
medregnes og indgå i de politiske 
beslutningsprocesser 

 DN har afsluttet sin egen analyse af 
naturværdisætningen (casestudie Thy Nationalpark). Der 
var planlagt en konference med bl.a. Mette Frederiksen i 
foråret, som skulle være afsæt for en offentlig debat, 
men den blev aflyst pga. valget.  

 Den nye regering har genåbnet indsatsen ift. et grønt 
BNP, og dagsordenen er derfor stadig meget relevant. Vi 
vil vurdere mulighederne for en ny konference i løet af 
efteråret 2019. 

At demonstrere dette gennem konkrete og relevante 
eksempler og metoder, på både kommunalt og 
nationalt niveau, herunder case-studier og best 
practice fra ind- og udland 

At understøtte DN’s egne indsatser ikke mindst i 
relation projekter som Naturkommuner (hvor der er 
behov for at bevise værdien af lokale naturprojekter), 
grundvandsindsatsen mv. 

1.10 Renere grundvand 
At der skabes en langsigtet og robust sikring af alle 
danske grundvands- og drikkevandsreserver 

 DN’s store indsats i 2018 og 2019 gav meget klare 
resultater ift. sikringen af BNBO’erne, og der er generelt 
skabt en meget stor opmærksomhed om emnet både i 
befolkningen og politisk. 

 Der har været en tæt involvering af lokalafdelingerne på 
området, og i mange tilfælde en dialog mellem 
afdelingerne og de lokale kommuner. 

 Der udestår imidlertid stadig et stort arbejde ift. 
kortlægning af indvindingsområderne og en 
efterfølgende bredere beskyttelse.  

 Samlet set er vi ”halvt i mål” ift. vores målsætninger, 
men der skal arbejdes videre de kommende år for at 
sikre en bredere beskyttelse. 

At der skabes en bred politisk forståelse for og 
opbakning til en sådan sikring. 

At der skabes en klar bevidsthed i befolkningen om de 
risici, der er forbundet med forureningerne, og at 
denne bevidsthed også bruges lokalt – af bl.a. DN-
afdelingerne – til også at sikre lokal forankring af 
grundvandsindsatsen. 

1.11 Cirkulær økonomi 
At udbrede og forankre viden om nye 
genanvendelsesmetoder og best practice indenfor 
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især affald og plastikområdet til virksomheder og 
forbruger 

 DN deltager i en række netværk, arbejdsgrupper, 
dialoger med virksomheder mv. om genanvendelse, 
men konkrete resultater er svære at opgøre. 

 Vi er i dialog med en række lokalafdelinger og 
indarbejder også CØ i klimaagent-tilbuddet til lokale 
aktivister. Der er generelt pæn efterspørgsel, men den 
egentlige effekt lokalt er vanskelig at opgøre. 

 DN har sammen med bl.a. AU valgt at engagere sig tæt i 
den nye visionære affaldsplan for Bornholm, som vi tror 
på bliver en model for fremtidens CØ. Det er dog også 
her alt for tidligt t opgøre egentlige effekter af 
indsatsen.  

At øge bevidstheden om mulighederne for et mindre 
ressourcetungt forbrug i befolkningen og arbejde for, 
at også DN’s lokalafdelinger udrustes til at gøre lokale 
indsatser 

At arbejde for en styrket politisk regulering dér hvor 
der åbner sig politiske muligheder, ikkemindst ift. 
genanvendelse, producentansvar og affald 

Organisation og medlemmer 

2.12 Medlemshvervning 
128.000 antal medlemmer ved året udgang og 
69.212.500 kr. indsamlet 

 130.516 antal medlemmer efter første halvår og             
35.974.083 kr. indsamlet. Årsagen til stigning i antallet af 
medlemmer skal først og fremmest findes i et lavere 
frafald end forventet.  

 Arbejdet med opgraderingen af vores medlemssystem 
er i gangsat og vi forventer at kunne tage det nye system 
i brug den 13. januar 

 Vi har allerede opnået årsmålet for infrastrukturen til 
digital fundraising og vi arbejder nu på test og 
erfaringsindsamling på konkrete hvervetemaer. 

 Vi er i gang med at lave en test af digital leadgenerering, 
som bliver videreudviklet 

Opgraderet medlemssystem med udvidelse af 
betalingsmetoder for medlemskaber og samspil med 
DN.dk 

Opbygget struktur for test og landingpages og 
opsamling af erfaringer, der kan forbedre vores 
konverteringer på dn.dk og opbygget framework for 
dokumentation af erfaringer med digital fundraising 

Test af digitale fundraisingmuligheder 

2.13 Frivilligstrategi 
Styrke det konkrete arbejde for naturen og miljøet 
gennem frivillig indsats 

 HB har besluttet, at arbejdet med Frivilligstrategien skal 
indgå som led i det store organisationsstrategiske 
arbejde, og den er derfor sat på hold, indtil processen er 
afklaret [SKAL AFKLARES, HVAD PRÆCIS DER ER 
BESLUTTET] 

 Projekt Naturtjek fortsætter med 900.000 registreringer 
fra 42.000 frivillige. 

 Projekt Havblitz er igangsat med 200 nye frivillige.  

Engagere mindst 1000 nye frivillige i den grønne sag og 
i DN som organisation 

Sikre at flere unge mennesker bliver engageret i DN 
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 Projekt Sommerfugleambassadører er under udvikling.  
 

2.14 Nyt koncept for 
DN’s butik 

DN Butikken styrker medlemmernes grønne 
handlemuligheder gennem at føre et udvalg af 
kvalitetsvarer, som overordnet er med til at skabe 
bedre naturoplevelser, eller blot handle mere 
bæredygtigt i hverdagen.  

 Ny webshop er klar, men varelageret mangler at blive 
indlæst. 

 Der er udarbejdet et nyt sæt retningslinjer/kriterier for 
varer i DN’s butik. 

 Der er ikke arbejdet med butikkens leverandører og 
producenter, da den akademiske arbejdskraft p.t. 
beslaglægges af Danmark Planter Træer. 

DN-Butikken skaber merværdi for DN’s medlemmer og 
skal være et naturligt omdrejningspunkt for natur-, 
miljø- og klimabevidste mennesker der gerne vil være 
med til at gøre en forskel med deres forbrugsvalg i 
dagligdagen. 

Butikken er en indgang til at arbejde med leverandører 
og producenter (se virksomhedsstrategi) 

2.15 Naturens 
Universitet 

At gøre endnu flere medlemmer aktive for DNs sag ved 
at uddanne dem til at udføre de specialiserede og til 
tider krævende opgaver, der kan være i og omkring en 
bestyrelse – f.eks. skabe synlighed og opnå politisk 
indflydelse. 

• Generelt afventer udviklingen af Naturens Universitet 
en ny organisationsstrategi og en ny frivilligstrategi 

• Der er i 2019 ikke udbudt kurser for andre end aktive i 
afdelingsbestyrelserne og ad hoc’er. Kurser for nye 
frivillige igennem fx Klimaagenter og 
Sommerfugleambassadører er udskudt til 2010. 

• Der er indgået samarbejdsaftale med Krogerup Højskole 
i Humlebæk, og det var meningen af Klimaagent-kurset 
skulle være i samarbejde med Brenderup Højskole på 
Fyn 

• I 2019 er der udbudt 16 forskellige kurser med i alt 28 
kursusdage. 7 kurser er blevet aflyst. 

• Der er ikke i 2019 lavet kurser for grønne 
meningsdannere på tværs af organisationer. 

I 2019 udbydes ca. 15 - 20 forskellige kurser på i alt ca. 
30 - 35 kursusdage. Budgettet er på 400.000 kr. 

I 2019/2020 undersøges det om DN kan/skal tilbyde 
kurser til alle medlemmer, til ikke-medlemmer der er 
grønne meningsdannere fra andre organisationer samt 
samarbejde med Højskoler. 

Målet er at indfri det potentiale der ligger i at 
dygtiggøre vores aktive, at give medlemmer et tilbud, 
at kunne tilbyde en fokuseret uddannelsesrække til 
grønne meningsdannere og endelig brede den grønne 
tankegang ud gennem et samarbejde med højskoler 
hvor vi også vil kunne nå en langt yngre målgruppe 
end dem der på nuværende tidspunkt er aktive i DN. 

2.16 
Virksomhedsstrategi 

Engagere erhvervslivet i grøn omstilling og 
naturbeskyttelse 

 Samarbejdet med erhvervslivet går bedre end 
nogensinde, da den grønne-/klimaagendaen gør, at 
virksomheder har mere fokus på den grønne omstilling Styrke netværk, viden og ressourcer til gavn for DN 
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Styrke DN økonomisk, nå nye målgrupper, få flere 
medlemmer og opbygge et moderne og 
løsningsorienteret image. 

og søger grønne partnerskaber. Det gør at DN når ud til 
nye målgrupper og opbygger et moderne image. 

 I 2019 har DN samarbejdet med Coop (Økologi + 
biodiversitet), Bilka (Affald), Arla: Plastik, SEAS NVE 
(Klima), Friluftsland (Friluftsliv), Fjällräven (Friluftsliv), 
Sunrise (Biodiversitet), Bioforce (Biodiversitet), Arla 
(Biodiversitet), Matas (Club Matas/DN medlemmer), KLS 
Pureprint: C2C, Aqua D’or: CØ, Roskilde Festival: Affald.  

 Nye samarbejder i støbeskeen: Arbejdernes Landsbank 
(grønne lån), Merrild Kaffe (biodiversitet), Social Foods 
(Emballage), Rema (biodiversitet) Refurb: Genbrug af 
elektronik m.fl. 

Kommunikation 
  

3.17 Klimakampagne 
Positionere DN stærkere på klimaområdet  I tre uger op til sommerferien (17. juni – 5. juli) kørte vi 

første del af kampagnen Klimaklogt. Anden del starter d. 
16. september – efter indsamlingsshowet ’Danmark 
planter træer’ på TV2.  

 Kampagnens omdrejningspunkt er at give danskerne 
konkrete handlemuligheder – på flere 
samfundsniveauer 

 Ind til nu har over 3.000 danskere meldt sig til ved at 
skrive sig op til vores klimanyhedsbrev, hvor vi løbende 
giver viden om og inspirerer til at leve mere klimaklogt.  

 Kampagnen og indsamlingsshowet er med til at 
positionere DN på klimaområdet. 21 Søndag på DR1 
lavede et indslag på baggrund af Klimaklogt.dk 

 Vi havde flere udfordringer i første del af kampagnen. 
Særligt at Facebook har ændret reglerne for 
annoncering af ”politisk indhold”. Vi har nu fået de rette 
godkendelser og har mange gode erfaringer til anden 
del – hvor vi blandt andet skal prøve at ramme de 
danskere, der har set ”Danmark planter træer”. 

Forbinde DN stærkere med mobilisering og 
handlemuligheder ved at gøre det tydeligt, hvordan 
den enkelte kan engagere sig i klimakampen på 
individuelt, lokalt og nationalt plan 

Knytte klimaengagerede danskere digitalt til DN og 
dermed på sigt generere leads og medlemmer. 

3.18 Naturkampagne 
Sætte fokus på pladsproblematikken / 
biodiversitetskrisen 
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Positionere DN som omdrejningspunkt for 
naturbegejstring 

 Naturkampagnen er udskudt til 2020, fordi ’Danmark 
planter træer’ blev rykket til efteråret pga. 
folketingsvalget. 

3.19 99 arter 
Skabe naturbegejstring blandt børn og unge og øge 
børns viden om og fortrolighed med naturen 

 Vi er i samspil med Naturhistorisk Museum ved at 
producere et digitalt undervisningsmateriale med 
lancering i september 

 Naturens Dag 2019 er kædet sammen med 99arter for 
at yderligere understøtte arbejdet i 
skoler/institutionerne 

Understøtte lærerne/pædagogerne til at arbejde md 
natur i undervisningen 

Forbinde DN’s brand med naturbegejstring og 
biodiversitet 

Styrke børns kendskab til DN som en forening der er 
relevant for dem 

3.20 Børn, Unge og 
Børnefamilier 

Skabe øget interesse og begejstring for naturen  Afholdt mange kurser i Naturens Universitets regi – som 
giver lokalafdelingerne gode værktøjer til ture og 
arrangementer til børnefamilier 

 Naturguidekurser – giver lokalafdelingerne kompetencer 
til flere og anderledes ture. 

 Understøttet en række lokalafdelinger med 
tilstedeværelse, grej og hjælp til familiearrangementer 

Få flere familier, børn og unge ud i naturen 

Synliggøre DN´s position på området for børn og natur 

Forynge DN som organisation. 

3.21 Naturfamilier 
At øge interessen og begejstringen for natur blandt 
børn og familier. 

 Naturfamilier er startet op i 10 testkommuner i foråret 
2019 

 Mere end 800 familier har tilmeldt sig Naturfamilier 

 Naturfamilier har deltaget til Naturmødet & Folkemødet  

 Metode og måleinstrumenter er udvalgt til at indhente 
viden og klar til at blive taget i brug i efteråret, hvor 
Naturfamilier starter op i yderligere 25 kommuner  

Brande DN som organisation for børn og 
børnefamilier, herunder forynge organisationen og 
tiltrække nye medlemmer 

Indhente ny viden om børn og børnefamiliers brug af 
naturen. 

3.22 Naturcamps 
Skabe naturbegejstring blandt børn og børnefamilier  Der er på nuværende tidspunkt ikke ressourcer til 

opgaven, hverken i Natur og Ungdom eller i DN. Markedsføring af Skovsgaard 

Give børn og børnefamilier en oplevelse af DN som en 
relevant og vedkommende forening. 

3.23 Podcast 
At skabe synlighed om DN som forening og DNs 
budskaber overfor yngre målgrupper 

 Der er lavet en podcastserie om livsbegivenheder i 
naturen, som er klar til at blive publiceret. 

 Naturfamilie-podcast er klar. 

 Der er lavet 4 podcasts på Projekt Biodiversitet Nu ifm. 
nogle konkurrencer. 

At give kampagner, politiske indsatser mv. større 
gennemslag ved også at anvende podcastmediet til at 
løfte dagsordenen. 

Forynge DN som organisation. 



 

 10 

 
 

3.24 Digital 
måleværktøjskasse 

At måle effekten og formidle resultaterne af de 
mangeartede digitale indsatser. Lige fra antal ”klip” i 
webmedier, til rækkevidde og engagement på sociale 
medier til besøgende på vores mange hjemmesider.  

 Vi har brugt 2019 som testår til at finde det mere 
korrekte setup. Som en konsekvens af dette har vi bl.a. 
opsagt Infomedia og indgår snart en aftale med Ritzau.  

 Vi har desuden testet diverse værktøjer til overvågning 
af sociale medier, men har ikke endnu fundet den gode 
løsning, men det ender formentlig i et samarbejde med 
af SoMe annonce bureau.  

 Omkring datadrevne beslutninger er vi ved at udvikle 
såkaldte dashboards, der giver os indsigt i nøgletal, eks. 
antal hvervninger online. 

Overvåge mediebilledet, eks. via Ritzaus tjenester eller 
Infomedias presseklip. Også mere proaktivt end vi gør i 
dag.  

Sætte os i stand til at træffe datadrevene beslutninger 

Administration og finansiering 

4.25 begrænse 
administrative opgaver 
og effektivitet 

DN er en formålsdrevet organisation og som i alle 
andre organisationer er der behov for effektivitet og 
fokus på kerneopgaverne 

 Der er ikke taget initiativer eller truffet beslutninger 

Sekretariat og organisation støttes af et antal 
administrative støttefunktioner, IT-systemer, 
bogholderi, servicefunktioner osv. 

I alle indsamlende organisationer er der fokus på 
ressourceallokeringen til kerneopgaver og 
administration. Kort sagt at det kan dokumenteres at 
flest mulige af de indsamlede midler går til 
organisationens formål. ISOBRO har udviklet et 
eksempelregnskab. 

Målsætningen er at DN følger retningslinjerne i 
branchen og dokumenterer fokus på effektivitet og 
ansvarlig omgang med indsamlede midler. 

4.26 Stabilt afkast og 
bæredygtige 
investeringer 

DN’s formue investeres bæredygtigt og med størst 
muligt afkast efter en HB vedtaget strategi der kan 
formidles som ”et godt eksempel” 

 Der er ikke truffet beslutninger om investeringsstrategi, 
men der er modtaget tilbud fra MERKUR om 
rådgivningsmøde. 


