
Bilag 2-1 
 
Dato: 26. september 2019 
Til: Hovedbestyrelsen på mødet d. 4. oktober 
Sagsbehandler: Kathrine Hegelund, khe@dn.dk, 61 68 80 72 
 

 
 

 
 

 
Referat af 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  

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

Konklusion 
Referatet blev godkendt med en tilføjelse fra Hans Jürgen, som ikke var kommet med i det udsendte. 
 
 

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 har et overskud ved halvåret på t.kr. 350 mod et budgetteret un-
derskud på t.kr. 1.201, inkl. tillægsbudget vedtaget i juni (denne formulering er korrigeret efter udsendelse 
af dagsordenen). HB skal desuden orientere sig om status for de strategiske 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 indsatser 2019 
 
Konklusion: 
Der blev omdelt et revideret halvårsregnskab samt regnskabsforklaring, idet de vedtagne besparelser på 
2.470 tkr. ved en fejl ikke fremgik af det tidligere udsendte. HB havde ingen spørgsmål eller kommentarer 
til halvårsregnskabet.  
 
Med hensyn til status på de strategiske indsatser var der opbakning til metoden – altså at der gives status 
på de strategiske indsatser og ikke på samtlige aktiviteter i AP – som redskab til, at HB kan vurdere direktio-
nens arbejde. Der skal dog stadig arbejdes med formatet, så det fremgår tydeligere, hvad der er henholds-
vis mål, leverancer og status.  
 
 

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 
 

Konklusion: 
HB gav udtryk for tilfredshed med det foreliggende første udkast til AP2020 og glæde over de mange input 
fra organisationen. Med udgangspunkt i bilag 4-1, 4-2 og 4-3 gav HB følgende kommentarer og ønsker til 
justeringer: 

 Opbakning til brugen af verdensmålikonerne (dog bidrager forenklingen til manglende sammenhæng). 
Under 1.7 landbrug bør man overveje at tilføre ikon 14, 6 og 13.  

 Det skal fremgå, at der arbejdes for ikke blot flere, men også bedre beskyttede naturarealer; at vi har 
fokus på kvaliteten og ikke blot kvantiteten. 

 Opbakning til fokus på en samlet plan for fredningsarbejdet med fokus på kvalitet og analyse. 
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 Det skal skrives ind, at vi vil se kritisk og konstruktivt på naturbeskyttelsesloven og de mangler, der er i 
loven med henblik på at give politiske indspark til justering og opstramning. Et særligt fokus bør være 
på beskyttelse af jord- og stendiger samt levende hegn. 

 Det skal tilføjes, at DN vil se nærmere på problematikken omkring råstofgrave for at afklare behovet for 
en ”DN mener om råstofgrave” og behovet for at styrke indsatsen i forhold til råstofgrave. 

 Det skal afklares, om der er behov for at revidere DN’s politik om solcellemarker. 

 Naturzoner vil være vigtigt fokus i 2020, og der skal være tilstrækkeligt med ressourcer. 

 Der skal være tilstrækkeligt med ressourcer til arbejdet med kysten. 

 Der skal så vidt muligt henvises til Biodiversitetsåret frem for Naturens år.  

 Indsats for hverdagsnaturen skal udfoldes, evt. under den lokale indsats: Hvad kan man selv gøre. 

 Det skal fremgå tydeligt under punkt 1.6, at der fortsat er fokus på brug af sprøjtegift. 

 Det skal fremgå, at klimatiltag skal have størst mulig betydning for biodiversiteten.  

 Vi bør skærpe beskrivelsen af vores modstand mod biomasse. 

 Positivt med budget til analyser (1.11), men de skal skrives med i teksten. 

 Det skal fremgå klart, at det ikke er strategiprocessen, som løber frem mod 2026.  

 Medlemshvervning bør indgå som element i samtlige strategier. 

 Frivilligstrategien skal også indeholde noget om fastholdelse samt rammer for afdelingerne. 

 Det skal fremgå, at der vil være en kommunikationsindsats som del af havprojektet (havkampagnen kø-
rer i efteråret 2019). 

 Beskrivelsen af Danmarks Naturfond skal tilrettes efter kommende samarbejdsaftale. 

 It-løsninger bør opgraderes, da flere lokale afdelinger har fokus på det. 
 
Med hensyn til budgettet ønsker HB på næste møde en sammenligning ift. i år, inkl. forklaringer på, hvor og 
hvorfor der er ændringer, primært hvad angår udgifterne til administrative støttefunktioner og kampagner 
samt stigningen i det samlede antal årsværk. HB ønsker at budgetopstillingen har samme detaljeringsgrad 
som foregående år så sammenligninger gøres nemt for repræsentantskabet. 
 

--- 

Frokost kl. 12.00 - 12.30 

--- 
 

4. Aktivitetsplan 2020 (fortsat) 
Kl. 12.30 – 13.30  
 
Konklusion: 
Som led i AP-diskussionerne var der udpeget fire konkrete spørgsmål til afklaring:  
 
DN’s deltagelse på Folkemødet: Det blev besluttet, at HB til næste møde får præsenteret et oplæg med tre 
forskellige løsninger: 1) Deltagelse med eget telt på niveau med i år, 2) deltagelse i fælles grønt telt og 
færre deltagere, 3) kun deltagelse i andres debatter. 
 
Naturens topmøde: Der var bred opbakning til konceptet som beskrevet i bilaget, men enighed om ikke at 
prioritere det i 2020, da det vil kræve for mange ressourcer ift. alle de mange andre initiativer, vi ønsker 
igangsat. Hvis der skal arbejdes videre med konceptet på et senere tidspunkt, blev det foreslået, at det bli-
ver i regi af Det grønne Kontaktudvalg, så det bliver bredere forankret. 
 
Frikøb af vicepræsidenten: Da der er stor efterspørgsel efter præsidentens deltagelse i mange forskellige 
typer arrangementer, har Maria over en længere periode givet udtryk for et stort behov for aflastning. Ma-
ria har selv peget på muligheden for at frikøbe vicepræsidenten fx 3 dage om ugen. HB har stor forståelse 
for behovet, men også spørgsmål til, om det er den bedste løsning. HB besluttede, at der på næste møde 
kommer et nyt oplæg til beslutning med mulighed for at igangsætte frikøbsordning allerede fra oktober, 
hvis muligt, i første omgang indtil udløb af første halvår 2020, med henblik på evaluering. I det nye beslut-
ningsoplæg ønsker HB kendskab til hvordan det foregik sidst man frikøbte en vicepræsident for en periode, 
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ligesom HB ønsker inddragelse af organisationsudvalget. Diskussionen foregik uden Sebastians deltagelse, 
jf. HB’s forretningsorden §13. 
 
Administrationschef: HB bakkede op om behovet for at styrke den administrative funktion og økonomifunk-
tion med ansættelse af en administrationschef. Det blev pointeret, at der stadig er brug for en samlet plan 
for organisering af sekretariatet. Der blev opfordret til, at vedkommende ikke kun har erfaringer med øko-
nomi, men også HR. Der blev fremført en bekymring for, at de samlede udgifter til administration og ledelse 
var stigende, og det blev aftalt, at der til næste møde bliver udarbejdet en forklaring på de seneste års ud-
gifter under indsatsområdet Administrative støttefunktioner.  
 
 

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. 
 
HB skal:  
Beslutte samarbejdsaftale med Danmarks Naturfond 
 
Bilag: 
5-1 Opgørelse over det samlede beløb overført til fonden gennem tiderne. 
 
Konklusion: 
Efter en kort præsentationsrunde, fortalte Maria om Danmarks Naturfonds (DKNF) visioner, planer og øko-
nomi, både ift. Skovsgaard og ift. fondens øvrige ejendomme/naturarealer rundt om i landet. Selvom land-
bruget på Skovsgaard nu er vendt, så det giver et stadig større økonomisk afkast, ligesom afkastet fra de 
øvrige aktiviteter på Skovsgaard også øges, har og vil fonden fortsat have en store økonomisk byrde af na-
turarealerne, som skal finansieres. Forvaltningen af naturarealerne vil ikke kunne ændres på en sådan 
måde, at de fremadrettet giver afkast. Derfor er fonden stadig afhængig af økonomisk bidrag fra DN. Målet 
er dog at fonden samlet set opnår en økonomi i balance. Det forudsætter store investeringer, særligt i byg-
ningsmassen på Skovsgaard, der i dag er meget nedslidte og ikke kan anvendes til indtægtsgivende virksom-
hed for fonden, før de er blevet istandsat og indrettet til funktioner, der kan bidrage til en indtægt i fonden. 
 
Der blev udtrykt tilfredshed med at få fremlagt regnskab for fonden. Det blev oplyst fra fondens side, at der 
nu foreligger regnskab for hvert naturareal, specificeret ud på de enkelte poster. Det er et centralt grundlag 
for, at fonden nu fremadrettet kan arbejde med at prioritere sine indsatser i forhold til den økonomiske 
byrde af naturarealerne, ligesom det giver et vigtigt grundlag for at afveje overtagelse af nye naturarealer.  
  
Der var enighed om, at DKNF fortsat skal have høje ambitioner i landbrugsdriften, såvel som for biodiversi-
teten. Og der var enighed om, at fonden fortsat skal skabe opmærksomhed om biodiversitet og formidling 
af det, da det har en selvstændig værdi for DNs arbejde.  
 
På det grundlag blev det aftalt, at der udarbejdes et nyt udkast til samarbejdsaftale. Udkastet skal fast-
lægge, en økonomisk ramme i DN til fonden. De økonomiske midler, som DN afsætter, skal sikres anvendt 
på en sådan måde, at de øger naturkvaliteten på fondens arealer. Aftalen skal være 5-årig, og den økonomi-
ske ramme i DN til fonden skal udmøntes på grundlag af formulerede opgaver, som fonden ønsker udført. 
De opgaver, som DN vil understøtte økonomisk, skal føre til varig natur, hvori anbefalinger fra forsknings-
verdenen til at opnå selvforvaltende natur skal indgå. Udkastet til samarbejdsaftalen drøftes i begge besty-
relser. 
 
Maria afsluttede med at takke for en god drøftelse, som gav større indsigt for begge bestyrelser. Det blev 
endvidere aftalt, at de to bestyrelser holder fællesmøder fast én gang årligt. Hér vil det blandt andet skulle 
drøftes, hvorledes faste udgifter til at eje og sikre varig natur på fondens arealer kan håndteres. 
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--- 

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) 
 
Konklusion: 
Peter Esbjerg indledte med at redegøre for, at han havde bedt om at få punktet på dagsordenen, da DN’s 
aflønning af præsidenten, jvfr. en tidligere HB-diskussion, efter Peters og andres opfattelse befinder sig i 
underkanten af det rimelige. Den opfattelse bygger på en gennemgang af offentlig tilgængelige lønninger i 
andre organisationer. Lønnen bør hæves, men aflønningen bør fortsat være i den lave ende målt i forhold 
til andre NGO’er.  
 
Herefter var der en drøftelse i HB, hvor det blandt andet blev bemærket, at præsidenten yder en meget be-
tydelig arbejdsindsats, og at lønnen er lav i forhold til organisationens afdelingschefer. Peter konkluderede 
herefter, at der var enighed om at hæve præsidentens løn. Niveauet blev i enighed fastsat til kr. 954.365 
(løn inkl. pension). I tillæg hertil blev det besluttet, at lønnen bør være genstand for drøftelse og ny beslut-
ning i forbindelse med nyvalg til præsidentposten.  
 
Ovenstående tekst indgår som et tillæg til tidligere beslutninger om aflønning af DN’s præsident. 
 
 

7. Sekretariatet orienterer 
Kl. 16.15 – 16.25  
 
Konklusion: 
Morten Pedersen orienterede om, hvad der i øjeblikket er fokus på indenfor Natur og miljø: finanslovsfor-
handlingerne, møder med alle partiernes nye natur- og miljøordførere, seminar i Fødevareudvalget, glæde-
lig nyhed om stop for nye havbrug - og udfordring med eksisterende, samt Danmarks indrapportering til EU 
om naturens tilstand med den nedslående sandhed, at det ikke er gået andet end tilbage.  
 
Sekretariatets kampagneteam orienterede om klimakampagnen, som startede med sommerens Klimaklog-
indsats, og som fortsætter efter Plant et træ-indsamlingen. Formålet er at give danskerne nogle værktøjer 
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til, hvad man selv kan gøre, og konceptet går ud på, at man skal forpligte sig til at gøre noget af det, der gør 
forskel og lave sin egen klimaaftale, hvor man vælger 3 ambitiøse klimamål, som man forpligter sig til. Der 
vil primært være digital kampagne, og den løber fra 16. september og to måneder frem, men der lægges op 
til at dette bliver vores klimaplatform de næste mange år.  
 
 

8. Evt. 
Kl. 16.25 – 16.30 
 
 

9. Overdragelse af tegningsret 
Kl. 16.30 -16.35 
 
Sagsfremstilling: 
Michael Leth Jess fratræder sin stilling som afdelingsleder og vicedirektør pr. 1. september og overdrager 
tegningsretten til den ny administrerende diretør, Lars Midtiby. 
 
HB skal: 
Godkende at tegningsretten overgår fra Michael Leth Jess til Lars Midtiby. 
 
Konklusion:  
HB godkendte Lars Midtiby som DN’s tegningsberettigede direktør, jf. vedtægternes § 14. 
 

HB's rullende arbejdsplan 

HB-møde fredag 4. oktober 

Beslutte HB’s indstilling til AP2020  

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 

 

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) 


