
 
Dato: 1. oktober 2019 
Til: Hovedbestyrelsen 
Sagsbehandler: Mads Peter Aagaard Madsen, mads@dn.dk, 20 86 24 94 
 

 
 

 
 

 
Dagsorden for HB-møde d. 4. oktober 2019 

 

 Tid: Fredag d. 4. oktober kl. 9.30 – 16.00  

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

 Deltagere: Maria Reumert Gjerding (mødeleder), Birgitte Marcussen, Hans Jürgen Stehr, Jonas Geld-
mann, Louise H. H. Villumsen, Martin Vestergaard, Rune Engelbreth Larsen, Sebastian Jonshøj, Thorkild 
Kjeldsen 

 Afbud: Peter Esbjerg, Lone Søderkvist Kristensen  

 Fra Sekretariatet: Lars Midtiby, 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 mødet d. 30 august 2019 
Kl. 10.00  
 
Bilag:  
2-1 Referat fra HB’s møde d. 30. august 2019 
 

 

3. Danmark Planter Træer 
Kl. 10.00 – 10.30 

 
Sagsfremstilling:  
Lørdag d. 14. september samlede både virksomheder og danskerne ind til at plante træer rundt omkring i 
Danmark, da 'Danmark planter træer'-showet løb af stablen.  
 
HB skal:  
 

 Orientere sig om de foreløbige resultater og erfaringer fra forløbet. 

 Beslutte, om indsamlingen –  eller en variant heraf – skal gentages i 2020  
 

Bilag:  
3-1 Evaluering af TV2-samarbejde 
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4. Cirkulær økonomi 
Kl. 10.30 – 10.45 

 
Sagsfremstilling:  
Begrebet Cirkulær Økonomi (CØ) danner rammen om flere af DN indsatser og handler om at fremme bære-
dygtig produktion og forbrug. I AP-regi ligger arbejdet med CØ under ’produktion og forbrug’, men området 
er også i høj grad relevant ift. klimaindsatsen. 
 
HB skal:  
Drøfte DN’s arbejde med cirkulær økonomi 
 
Bilag:  
4-1 DN's arbejde med CØ 
 

 

5. HB’s forslag til AP 2020 
Kl. 10.45 – 12.00  
 
Sagsfremstilling:  
På augustmødet gav HB input til første skitse til AP2020, så det endelige forslag er klar til vedtagelse på 
dette møde. Forslaget bliver udsendt til Repræsentantskabet, som derefter har mulighed for at fremsætte 
ændringsforslag til behandling på REP-mødet i november. 
 
HB skal: 

 Orienteres om budgetudviklingen for ’administrative støttefunktioner’ og ’kampagner’. 

 Beslutte DN’s deltagelse på Folkemødet i 2020 

 Beslutte frikøbsordning af Vicepræsidenten fra oktober indtil udløb af første halvår 2020 med hen-
blik på evaluering 

 Beslutte HB’s forslag til AP og budget 2020 

Bilag: 
5-1 Udkast til HB’s forslag til Aktivitetsplan 2020 
5-2 Budgetsammenligning 2020-2019 
5-3 Forklaring til budgetsammenligning 2020-2019 
5-4 Forklaring på budgetudvikling ift. administrative støttefunktioner og kampagner 
5-5 Birgitte Marcussens illustration 
5-6 Tre modeller for DN’s deltagelse på Folkemødet på Bornholm 
5-7  Svar på input fra organisationen 
5-8 Frikøb af vicepræsidenten 
 

--- 

Frokost kl. 12.00 - 12.30 

--- 
 
 

6. HB’s forslag til AP 2020 (fortsat) 
Kl. 12.30 – 13.15  
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7. DN-medlemskab af andre organisationer  
Kl. 13.15 – 13.45 

  
Sagsfremstilling:  
På HB’s juniseminar fremsattes forslag om, at DN ansøger om medlemskab af Friluftsrådet og Concito. 
Punktet blev efter ønske optaget på dagsordenen til dette møde. Sekretariatet har udarbejdet et notat, der 
beskriver fordele og ulemper ved medlemskab af de to organisationer. 
 
HB skal:  
Drøfte, om DN skal søge medlemskab af Friluftsrådet og Concito 
 
Bilag: 
7-1 Eventuelt DN medlemskab af Concito og Friluftsrådet 
 
 

8. Dagsorden for efterårets Repræsentantskabsmøde 
Kl. 13.45 – 14.15 
 
Sagsfremstilling:  
Efterårets Repræsentantskabsmøde finder sted d. 23.-24. november på LO-skolen/Konventum i Helsingør. 
Dagsorden og program er under udarbejdelse og vil først kunne færdiggøres, når fristen for forslag til æn-
dringer af HB’s udkast til AP2020 er udløbet d. 2. november. Eftersom dagsordenen ikke kan lukkes før tid-
ligst tre uger før mødet, er det svært at garantere programindhold tidligere end da. Mødematerialet udsen-
des 14 dage før mødet (d. 8. november).  
 
HB skal:  
Give input til søndag formiddags inspirationsbårne indhold 
 
Bilag: 
Intet bilag. 

 
--- 

Kaffe & kage kl. 14.15 – 14.30 
--- 

 

9. Kommende HB-møder 
Kl. 14.30 – 14.45 
 
Sagsfremstilling: 
HB kaster et blik på HB’s rullende arbejdsplan for at afstemme forventningerne til dagsordenerne for de 
kommende HB-møder. Ved samme lejlighed skal HB forholde sig til sin mødeplan for 2020. Hvert år beslut-
ter HB antal og placering af næste års HB-møder i sammenhæng med foreningsprocesser og begivenheder, 
hvor HB efter vedtægterne har en særlig rolle. 
 
HB skal:  
Beslutte HB’s møde- og arbejdsplan 2020 
 
Bilag:  
9-1 Udkast til møde- og arbejdsplan 2020 
9-2 Foreningskalender 2020 



 4 

 
 
 

10. Aktuelle sager 
Kl. 14.45 – 15.30 
 
Sagsfremstilling: 
Fast punkt, hvorunder HB har mulighed for at drøfte særlige emner. Ønsker fremsættes i dagsordenens  
høringsperiode. 
 

 Udsætning af oddere på Sjælland 

 DN’S holdning til solceller - herunder nye store solcelleanlæg 
 
HB skal: 
Drøfte særlige emner fremkommet i dagsordenens høringsperiode.  
 
Bilag: 
10-1 Opfordring fra DN Rinkøbing-Skjern 
10-2 Geest Enge projekt 
10-3 DN oplæg til kommunens energiplanlægning 
10-4 Notat vedr. solceller i Danmark 

 
 

11. Sekretariatet orienterer 
Kl. 15.30 – 15.55  
 
 

12. Evt. 
Kl. 15.55 – 16.00 
 
 

HB's rullende arbejdsplan 

 

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 hvervningsstrategi (HB, august 2018) 

 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) 
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 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) 

 Afdelingernes økonomi (ønske fra OU på mødet d. 28 aug.) 

 


