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Scenarier for DN’s Folkemødedeltagelse i 2020 
 
Indledende beskrivelse 
 
Hovedbestyrelsen har bedt om en beskrivelse af tre forskellige scenarier for DN’s tilstedeværelse ved Folkemødet 
2020. 
 
DN har deltaget ved Folkemødet lige siden det første i 2011. Nogle år har vi haft scener eller stande sammen med 
nogle af vores søsterorganisationer. Men, de fleste år har vi haft vores egen stand og de seneste par år, har vi været 
den eneste grønne organisation, der var repræsenteret med egen stand. 
Vi har arrangeret debatter med vægt på at gøre publikum klogere i stedet for det traditionelle for- og imod setup. Vi 
har været i stand til at tiltrække landets skarpeste hoveder til vores debatter, inkl. Connie Hedegaard, Steen 
Hildebrandt, Katherine Richardson og Mogens Lykketoft. Herudover har vi haft forskellige aktiviteter, der har 
udbredt kendskabet til DN generelt. 
 
Naturmødet i Hirtshals har fundet sted siden 2016. DN har også her været til stede hvert år. Naturmødet og 
Folkemødet er to meget forskellige størrelser. Naturmødet samler de organisationer, politikere og enkeltpersoner, 
der har en specifik interesse i naturpolitiske spørgsmål. Folkemødet er den brede politiske markedsplads med 
deltagelse af alle de politiske partiers formænd, og med emner spændende fra sundhed, idræt, folkeoplysning, 
klima, energi, landbrug etc.  
 
I 2020 kommer der særligt fokus på biodiversitet. Aichimålene skal evalueres og DN laver selv sig eget 
biodiversitetsbarometer. Det kommer der naturligvis fokus på ved Naturmødet, men også ved Folkemødet  
Naturmødet og Folkemødet har kun i meget lille omfang sammenfald af interessenter og deltagere. Vi vil derfor med 
fordel kunne bruge materialer og andet fra Naturmødet ved Folkemødet.  
 
Økonomi og arbejdsindsats ved Folkemødet 2019 var ca. 150.000 kr. i direkte udgifter og en total arbejdsindsats på 
0.4 årsværk. 
 
Vores synlighed, økonomi og arbejdsindsats ved de tre scenarier bliver bedømt på en skala fra 1 – 3, hvor 1 er den 
dårligste. 
 
Scenarier 
 

1. Den enkle model 

2. Den delte model 

3. Den fulde model 

 
Den enkle model 
Vi har ikke eget telt eller tager initiativ til debatter. Kun medarbejdere og folkevalgte, der bliver inviteret til andre 
arrangørers debatter, deltager. Folkemødeholdet vil nok bestå af ca. syv personer. 
 
Udover at være tilstede på et beskedent niveau, kan vi evt. stå for en mindre reception sammen med andre grønne 
eller relevante samarbejdspartnere. 
 
Vi vil ikke kunne sætte dagsordenen eller profilere bestemte emner, men primært være med til at kvalificere andre 
arrangørers debatter. Til gengæld vil vi have tid til at netværke, fordi vi f.eks. ikke skal bemande stand og stå for 
andre praktiske gøremål. 

Bilag 5-6 - tilrettet 



Omkostningerne vil være meget små. Kun udgifter til transport, sommerhus og mad. Arbejdsindsatsen vil også være 
meget beskeden.  
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Den delte model 
I stedet for egen stand deler vi stand med andre. Vi har fået en invitation fra Dansk Energi til at deltage i Klima og 
Energi Scenen sammen med en del andre organisationer og NGO’er. Både de grønne (WWF, Det Økologiske Råd og 
Greenpeace) og de ”sorte” (Drivkraft Danmark og Olie Gas Danmark).  
 
Vi vil kunne benytte den store scene til to debatter, som vi selv arrangerer inden for emnerne klima og energi. 
Desuden vil vi kunne benytte deres mindre telt til mere uformelle sammenkomster. Vi må ikke profilere DN særskilt. 
 
Der vil være begrænsninger på, hvilke emner, vi kan tage op. F.eks. vil det være svært at komme til at adressere 
biodiversitetsspørgsmål på Klima og Energi Scenen. Det kunne vi evt. løse ved at gå sammen med de mere 
naturorienterede organisationer om en mindre scene eller leje os ind på nogle af de andre arrangørers scener. Vi har 
i tidligere år delt scener med andre organisationer. Arbejdsindsatsen i den sammenhæng er relativt stor. Til gengæld 
vil vi med de sparede midler, kunne arrangere en netværksmiddag. 
 
Vi vil stadig stille os til rådighed for andre arrangørers debatter i lighed med alle de foregående år.  
 
Vi skal betale et noget mindre beløb for at deltage på Klima og Energi Scenen end det koster os at have vores egen 
stand – ca. halvdelen. Desuden vil der være lavere bemanding på Bornholm, fordi vi slet ikke vil skulle arbejde med 
særskilt profilering og servicering af publikum. vi kan derfor nøjes med færre sovepladser og mindre transport og 
forplejning.  
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Den fulde model 
Vi vil, som i de foregående år, have vores egen stand og vores egen profilering. Vi sætter dagsordenen selv og vil 
kunne præsentere hele paletten af DN’s arbejde. Selvfølgelig i overensstemmelse med Hovedbestyrelsens og 
Repræsentantskabets ønsker. 
 
Vi kunne evt. udvide med nogle mere uformelle netværksarrangementer. En stor del af udbyttet ved Folkemødet 
kommer fra de middage og diskussioner, som foregår uden for det officielle program.  
 
1 2020 vil vi under alle omstændigheder drosle ned på kommunikationsindsatsen på selve Folkemødet. Det meste vil 
foregå inden Folkemødet. Det giver ikke mening at lægge en masse kræfter i at prøve at trænge igennem lydmuren 
derovre. Det er bedre at profilere vores indsats før og efter. Der vil derfor være behov for færre medarbejdere på 
selve Folkemødet og dermed også reducerede udgifter til overnatning, transport og forplejning. Men, det vil stadig 
være den dyreste løsning. 
 
Vi vil stadig stille os til rådighed for andre arrangørers debatter i lighed med alle de foregående år.  
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1 Billig løsning og lille arbejdsindsats 


