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Referat 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 

 Afbud: Peter Esbjerg, Thorkild Kjeldsen, Lone Søderkvist Kristensen (lørdag), Rikke Lundsgaard (TR) (lør-
dag) 

 Fra Sekretariatet: Lars Midtiby (fredag), Michael Leth Jess, Morten Pedersen, Rikke Lundsgaard (TR) og 
Mads Peter Aagaard Madsen (ref.). Kathrine Hegelund (pkt. 3 og 4); Ulla Kjær, Tina Sand Knudsen (pkt. 
6); Michael Ohmsen (pkt. 7);   

 

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 
 
Konklusion 
Referatet blev godkendt. 
 
 

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.  
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HB skal:  
Diskutere overordnet mål og retning ift. AP2020. 
 
Bilag:  
Intet bilag. 
 
Konklusion 
Se nedf. 

 
 

--- 

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. 
 
Konklusion: 

HB tog positivt imod præsidentens og sekretariatets oplæg til prioriteringer i AP2020 og besluttede at  
arbejde videre med  

 organisationsstrategien 

 frivilligstrategien 

 børne- og ungdomsstrategien i forlængelse af drøftelsen på forårets rep-møde 

 rekruttering og fastholdelse af medlemmer 
 

samt at 
 

 Få AP forslaget til at afspejle at 2020 er Naturens År på DR og at der både i EU og FN vil være fokus 
på natur og biodiversitet. 

 indrage sundhed ift. natur  

 inkludere et forslag til en biodiversiteteslov – svarende til klimaloven 

 Få en vurdering af ressourcebehovet ved at afholde Naturens Topmøde 
 
Samt at temaerne for AP’en sendes til organisationen med henblik på at få medlemmer og afdelingers 
forud for HBs drøftelse i august.  
 
Der er fortsat så stor efterspørgsel på præsidentens deltagelse i forskellige sammenhænge, at en løsning til 
aflastning af hende fortsat er relevant. Der blev drøftet forskellige muligheder, inkl. delvist frikøb af vice-
præsidenten, medinddragelse af HB-medlemmer og nye roller for sekretariatets medarbejdere. HB vil fort-
sætte drøftelsen, og, såfremt den har en ressourcedimension, vil den fremgå af AP 2020 forslaget. 
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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  
 
Konklusion: 
HB besluttede at bevilge 1,3 mio. til opgradering af medlemssystemet. Det nye system vil indebære bespa-
relsesmuligheder på en række punkter og nye nødvendige funktionaliteter, inkl. håndtering af nye beta-
lingsformer, support mm. Det forventes, at det nye system vil gøre det muligt at hverve medlemmer mere 
effektivt samt at nedbringe frafaldet. Der blev bestilt et oplæg fra sekretariatet om datamønstre i medlems-
frafaldet. 
 

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 
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 
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Konklusion: 
HB besluttede at 

 godkende forslaget til en ny beslutningsramme for kampagner  

 udskyde naturkampagnen til næste år pga. sammenfaldet i sensommeren med den udskudte Dan-
mark Planter Træer-kampagne 

 
Der var støtte til synspunktet, at HB bør involveres ift. fastlæggelse af tidsplan, tone/stil, tema og evalue-
ring. Desuden bør kampagneteamet være til stede under HB’s drøftelser, inddrages og notere sig HB’s kon-
klusioner mhp. at sikre forventningsafstemning. Alt dette er der forsøgt taget højde for i procesplanen for 
beslutning af kampagner. 
 
Først laver sekretariatetet en evaluering med input fra HB, hvorefter HB diskuterer evalueringen 
 
HB samledes om, at den nye beslutningsramme skal finde anvendelse ved de store kampagner, og når det 
ellers kan lade sig gøre. 
 
 

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 
 
Konklusion: 
HB besluttede, at DN er medforslagsstiller på resolutionen om at fastsætte nye mål for biodiversitet efter 
2020. 

 
 

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) 
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Konklusion: 
HB valgte de indstillede kandidater til Miljøfagligt Udvalg, Naturfagligt Udvalg og Planfagligt Udvalg. 

 
 

--- 

Aftensmad kl. 18.30 – 20.00 

--- 
 
 

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. 
 
Konklusion: 
HB’s passiar var uformel og uden referat. 
 
 

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. 
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Bilag: 
11-1 Udkast til samarbejdsaftale med Danmarks Naturfond 
 

Konklusion: 
 
HB besluttede at 

 aftalen skal forpligte fonden til permanente ordninger for naturtiltag på fondens arealer. 

 fastholde det aftalte fællesmøde med fonden den 30. august 2019, men således, at der på mødet 
ikke planlægges aftalt en ny samarbejdsaftale. Fællesmødet anvendes i stedet til en præsentation 
af udviklingsplanerne for fonden ved Maria, hvor HB får lejlighed til at give input til planerne samt 
drøfte den med fondens bestyrelse. Fællesmødet følges op af en intern drøftelse i HB. 

 som grundlag for det videre arbejde med samarbejdsaftalen bestilles en opgørelse hos sekretaria-
tet over den samlede økonomiske tilførsel fra DN til fonden gennem tiderne, samt baggrunden for 
disse økonomiske tilførsler. 

 Få en ny samarbejdsaftale med fonden, som er indgået inden nytår 2019-20 

Der udspandt sig en debat, om hvorvidt den nuværende grad af støtte til fonden er på sin plads i lyset af de 
beløb, der gennem tiderne er blevet tildelt fonden. Udgangspunktet for debatten var driften af Skovsgaards 
arealer, og kvaliteten af de resultater, man har opnået gennem tiderne. Der blev udtrykt ønske om et bedre 
grundlag at drøfte en ny samarbejdsaftale på. Man savnede bl.a. mere information om historik og økonomi. 
Endelig var der en principiel drøftelse af, om DN i højere grad bør støtte strategiske udviklingstiltag, der kan 
gøre fonden selvbærende, frem for økonomisk kompensation for nærmere bestemte naturinitiativer. 
 

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.  
 
HB skal:  
Diskutere og beslutte mål for strategien  
 
Bilag: 
Intet bilag 
 
Konklusion: 
HB besluttede at  
 

 arbejde videre i 2020 med de 4 mål for frivilligstrategien (stærke lokale afdelinger; flere frivillige 
medlemmer; fokus på de unge; DN som samlende for den grønne bevægelse) idet forarbejdet til 
frivilligstrategien indeholder en række operative analyser og en fælles forståelsesramme at bygge 
på  

 igangsætte en involverende proces og dialog med organisationen, hvor afdelingerne og øvrige  
frivillige bidrager til at definere virkemidler i strategien.  

 Det blev drøftet, om strategiprocessen tager for lang tid, før den giver resultater, og om man derfor 
skal benytte en differentieret proces med flere mindre strategigrupper. Behovet for at få inddraget 
hele organisationen, så strategien får størst mulig indflydelse, talte til fordel for en flerårig strategi-
proces. Denne strategiproces videreføres som en del af arbejdet med en flerårig organisationsstra-
tegi og kan eventuelt føre til, at der identificeres nye eller ændrede mål for frivilligstrategien. 

 



 7 

 

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

  
Sagsfremstilling: 
MFU har på sit møde d. 13. maj diskuteret spørgsmålet om DN’s politik for placering af (kystnære) havvind-
møller. MFU har drøftet spørgsmålet ud fra konteksten, om DN’s politik for placering af vindmøller er dæk-
kende fremadrettet i forhold til en opprioriteret klimadagsorden, eller om der er elementer, der bør juste-
res eller vægtes anderledes. MFU indstiller til HB, at man dropper den eksplicitte "principielle modstand" 
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 
 
Konklusion: 
 
HB besluttede , at det fortsat er DN’s holdning, at den primære udbygning med vind skal ske på havet (>15 
km). DN er dog ikke principielt imod kystnære havvindmøller, såfremt det ikke i den enkelte sag vurderes, 
at de vil medføre væsentlige og konkrete indvirkninger på natur og miljø. Sekretariatet vurderer i øvrigt, at 
der fremover ikke i større omfang vil blive satset på kystnære møller. HB drøftede, hvordan beslutningen 
skal kommunikeres, og besluttede, at DN Aktiv skal omtale HB's drøftelse og henvise til referatet med et 
link. 
 
 

13. Evt. 
Kl. 13.00  
 

 Der fremsattes forslag om, at DN ansøger om medlemskab af Friluftsrådet og Concito. Punktet blev 
efter ønske optaget på dagsordenen til d. 4. okt. 

 Kan DN tage betaling for sine konsulentydelser? Punktet blev optaget på den løbende dagsorden. 

 Der blev udtrykt ønske om, at amerikansk mink kommer på den invasive liste. Punktet blev optaget 
på den løbende dagsorden. 

 HB’s dagsorden tilføjes fremover’Aktuelle sager’ og ’Sekretariatet orienterer’ som nye faste punkter 
på bekostning af ’Bordet rundt’. 

 
 
 
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) 

Drøfte cirkulær økonomi 

Drøfte sekretariatets evaluring af Folkemødet 2019 mhp., om graden af deltagelse skal fastholdes 

Drøfte lederlønningerne i DN  

 

HB-møde fredag 4. oktober 

Beslutte HB’s indstilling til AP2020 (andet udkast) 
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Beslutte HB’s møde- og arbejdsplan 2020 

Drøfte, om DN skal søge medlemskab af friluftsrådet og Concito 

 

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 

 

 

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) 

 

 

 


