
 
Dato: 27. august 2019 
Til: Hovedbestyrelsen 
Sagsbehandler: Mads Peter Aagaard Madsen, mads@dn.dk, 20 86 24 94 

 
 

 
 

Revideret dagsorden  
for HB-møde d. 30. august 2019 
 
 

 Tid: Fredag d. 30. august kl. 9.30   

 Sted: Masnedøgade 20, 2100 København Ø, mødelokale i kælderen 

 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, Peter Esbjerg, Thorkild Kjeldsen  

 Afbud:  

 Fra Sekretariatet: Lars Midtiby, Michael Leth Jess, Morten Pedersen, Rikke Lundsgaard (TR), Mads Peter 
Aagaard Madsen (ref.).  
 

 
 

1. Hovedbestyrelsens egen tid  
Kl. 9.30 – 10.00  
 
Fast punkt uden deltagelse fra sekretariatet. 
 
 

2. Godkendelse af referat fra seminaret d. 21.-22. juni 2019 
Kl. 10.00  
 
Bilag:  
2-1 Referat fra HB’s seminar d. 21.-22. juni 2019 
 

 

3. Halvårsregnskab og status på de strategiske indsatser i AP2019 
Kl. 10.00 – 11.00 

 
Sagsfremstilling:  
HB gør status for DN’s økonomi og aktiviteter pr. 30. juni 2019, så forventningerne til hele 2019 kan afstem-

mes og  vi har et præcist grundlag for arbejdet med Aktivitetsplan for 2020. Ved HB’s behandling af regn-

skabet for første kvartal, blev det besluttet, at sekretariatet administrerer efter et ”realistisk og sparsom-

meligt budget” indtil halvårsregnskabet foreligger. Status er nu, at vi takket være sparsommelighed og 

bedre indtægter fra medlemsforretningen forventer et overskud på t.kr. 350 mod et budgetteret under-

skud på t.kr. 2.436, inkl. tillægsbudget vedtaget i juni.  HB skal desuden orientere sig om status for de stra-

tegiske indsatser. 

 
HB skal:  
Orientere sig om halvårsregnskab 2019 samt status for de strategiske indsater i AP2019  
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Bilag:  
3-1 Budgetopfølgning 2. kvt 2019  
3-2 Forklaring af halvårsregnskabet 
3-3 Status på de strategiske sigtelinjer 2019 
 
 

4. Aktivitetsplan 2020 
Kl. 11.00 – 12.00  
 
Sagsfremstilling:  
HB havde på mødet før sommerferien en grundig diskussion af DN’s overordnede prioriteringer i 2020 med 
fokus på dels, at der skal igangsættes en omfattende strategiproces for hele organisationen, dels at 2020 
skal være Naturens år. Inden ferien blev der udsendt en opsamling af diskussionerne til  blev sendt ud til 
hele organisationen med opfordring til at komme med input. Med udgangspunkt i denne overordnede prio-
ritering har sekretariatet udarbejdet en første skitse til AP2020, som HB skal behandle. På baggrund af HB’s 
input bliver udkastet tilrettet, så HB kan vedtage sit endelige forslag til AP2020 på næste møde den 4. okto-
ber. Dette bliver udsendt til Repræsentantskabet, som da har mulighed for at fremsætte ændringsforslag til 
behandling på REP-mødet i november. 

HB skal: 
Give input til og beslutte rammer for AP2020 (første udkast) 
 
Bilag: 
4-1 Første skitse til AP2020 
4-2 Første udkast til budget for 2020 (se detaljeret udgave i Podio) 
4-3 Input fra organisationen til AP2020 (inkl. brevet til organisationen) 
4-4  Evaluering af DN’s deltagelse på Folkemødet 
4-5  Forslag om et ’Naturens topmøde’  
4-6  Oversigt over efterspørgslen efter præsidenten jan-jun 2019 
4-7 Stilling som administrationschef i DN 
 

--- 

Frokost kl. 12.00 - 12.30 

--- 
 
 

4.xxAktivitetsplan 2020 (fortsat) 
Kl. 12.30 – 13.30  
 
 

5. Møde med Danmarks Naturfonds bestyrelse  
Kl. 13.30 – 15.00 

  
Sagsfremstilling:  
Præsidenten præsenterer udviklingsplanerne, og HB giver input. Fællesmødet følges op af en intern drøf-
telse i HB. Sekretariat har modtaget bestilling på en opgørelse over det samlede beløb overført til fonden 
gennem tiderne, og leveringen er i proces,  mhp. at samarbejdsaftalen kan foreligge inden årsskiftet, som 
ønsket af HB. 
 
HB skal:  
Beslutte, at der udarbejdes et nyt udkast til samarbejdsaftale på baggrund af drøftelserne under dette 
punkt 
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Bilag: 
5-1 Visionspapir for Skovsgaard Gods 
 
 

--- 

Afsked med Michael Leth Jess kl. 15.00 - 15.30 

--- 
 
 

6. DN’s lederlønninger 
Kl. 15.30 – 16.15 
 
Sagsfremstilling: 
Peter Esbjerg har ønsket en drøftelse af DN’s nuværende lederlønninger, særligt præsidentens, eftersom 
flere HB-medlemmer har tilkendegivet, at de befinder sig i underkanten af det rimelige. Det blev besluttet 
at vende problemstillingen ved et senere møde. På baggrund af en redegørelse af de nuværende lønninger 
m.v. til præsident, direktør og afdelingsledere, inkl. pension, håndtering  af honorarer samt eventuelle sær-
lige forhold (f.eks i forbindelse med rejser), drøfter HB den generelle situation omkr. lederlønninger og ser 
derpå mere indgående på præsidentens lønforhold og overvejelse af justering. Selve diskussionen af præsi-
dentens lønforhold tages uden præsidentens tilstedeværelse, jf. HB’s forretningsorden §13. 
 
HB skal:  
Drøfte, om lederlønningernes niveau skal fastholdes 
 
Bilag:  
6-1 Oversigt over ledelsens lønninger (fortroligt) 
6-2 Retningslinjer for præsidentens vederlag (besluttet 2010) 
 
 

7. Sekretariatet orienterer 
Kl. 16.15 – 16.25  
 
 

8. Evt. 
Kl. 16.25 – 16.30 
 
 
 
 
 
HB's rullende arbejdsplan 

 

HB-møde fredag 4. oktober 

Beslutte HB’s indstilling til AP2020 (andet udkast) 

Beslutte HB’s møde- og arbejdsplan 2020 

Drøfte, om DN skal søge medlemskab af Friluftsrådet og Concito 

Orientere sig om cirkulær økonomi 

 

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 
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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) 

 Beslutte indstilling vedr. erstatningsnatur (Sekretariatet har overtaget opgaven fra NFU). (Birgitte, HB seminar 21. juni 2019) 

 Drøfte, om DN kan tage betaling for sine konsulentydelser? (Birgitte, HB seminar 21. juni 2019) 

 Drøfte, om amerikansk mink skal på invasivlisten (Jonas, HB seminar 21. juni 2019) 

 Orientere sig om datamønstre i medlemsfrafaldet. (Rune, HB seminar 21. juni 2019) 

 

 

 


