
BILAG 6-2 
 
 
Dato: 30. oktober 2019 
Til: Repræsentantskabet 
Sagsbehandler: Mads Peter Aagaard Madsen, 20 86 24 94, mads@dn.dk 

 
 

 
 
Under udarbejdelse. 
NB: Frist for indsendelse af ændringsforslag til Aktivitetsplanen lørdag d. 2. november. 
 

Dagsorden for Repræsentantskabsmøde 
 

Lørdag-søndag 23-24. november 2019 i Helsingør 
 
 

1 
13.00 –  

13.15 

Velkomst, valg af dirigent, valg af stemmeudvalg 
Formand for DN Helsingør, Helle Øelund, byder velkommen og viser en kort film. Repræ-
sentantskabet vælger dirigent. Dagsordenudvalget foreslår valg af advokat Peter Lambert. 
Dirigenten styrer afviklingen af dagsordenens punkter, herunder overholdelse af tidspunk-
ter. Dagsordenudvalgets forslag til behandling af dagsordenens punkter er til dirigentens 
overvejelse, men dirigenten beslutter behandlingen.  
Dagsordenudvalget foreslår valg af 2 medarbejdere i DN's sekretariat til stemmeudvalg.  

2 
13.15 – 

14.30 

Præsidentens beretning 
Maria Reumert Gjerding fremlægger i henhold til vedtægternes § 11, stk. 3 en naturpoli-
tisk beretning. Den er et oplæg til en bred politisk debat, men den skal ikke godkendes. 
Debat i ca. 50 min. Dagsordenudvalget anbefaler taletidsbegrænsning på 2 minutter.  

14.30 –
15.15 

Dialogboder – og kaffe og kage 
Se oversigten over dialogboder i mødematerialet. Husk at afgive forslag til debatemner til 
’REP har ordet’ på computeren i mødesalen inden kl. 15.15.  

3 
15.15 – 

15.45 

Skal DN have en råstofpolitik?  
Beslutningsforslag: DN vedtager en råstofpolitik 
Sagsfremstilling: DN Allerød, DN Hillerød, DN Fredensborg, DN Gribskov og DN Helsingør 
foreslår, at Repræsentantskabet diskuterer og vedtager, at DN udarbejder en råstofpolitik 
Dagsordenudvalgets forslag til behandling:  
1. En af forslagsstillerne argumenterer for forslaget. 
2. Præsidenten præsenterer HB’s stemmeanbefaling. 
3. Debat. 
4. Afstemning. 
Bilag 4-1: Beslutningsforslaget og begrundelse. 
Bilag 4-2: HB’s stemmeanbefaling. 

4      
15.45 – 

17.15 

Aktivitetsplan og budget 2020 
DN’s aktivitetsplan med tilhørende budget prioriterer mellem de mange opgaver, som  
DN’s brede formålsparagraf afføder. Aktivitetsplanen bliver skabt i en åben proces med 
Repræsentantskabet som besluttende myndighed. Resultatet af processen kan ses som en 
”kontrakt” mellem Repræsentantskabet og Hovedbestyrelsen/Sekretariatet om, hvad for-
eningen skal udrette til næste år. 

Hovedbestyrelsens forslag til Aktivitetsplan og budget 2020 er blevet sendt ud via DN Ak-
tiv 5 uger før REP-mødet (d. 17. oktober). Fristen for at fremsætte ændringsforslag var den 
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2. november, jf. forretningsordnens § 2, stk. 2.  
 

Dagsordensudvalgets forslag til behandling:  
1. Præsidenten gennemgår hovedlinjerne i HB’s forslag til aktiviteter. 
2. Direktøren gennemgår hovedlinjerne i HB’s forslag til budget. 
3. Spørgsmål og debat om hovedlinjerne i HB’s forslag til AP2020 
4. Eventuelle ændringsforslag behandles forslag for forslag således: 

• Forslagsstiller præsenterer forslaget  
• Hovedbestyrelsen præsenterer sin stemmeanbefaling 
• Repræsentantskabet debatterer forslaget 
• Repræsentantskabet stemmer om forslaget 

5. Der stemmes om HB’s forslag til AP2020. 
  
Bilag 3-1: Hovedbestyrelsens forslag til Aktivitetsplan og budget 2020 
Bilag 3-2: Budgetsammenligning 2019-2020 
Bilag 3-3: Forklaring til budgetsammenligning 
Bilag 3-4: Ændringsforslag og HB’s stemmeanbefaling fremsendes ikke med post, men  
lægges på dn.dk/rep2020 og udleveres på tryk til mødet 

17.15 – 
18.00 

Dialogboder – og kaffe og en let servering 
Se oversigten over dialogboder i mødematerialet. 

5 
18.00 – 

18.20 

Repræsentantskabet har ordet 
Repræsentantskabet foreslår selv emner til debat. Forslag indsendes senest lørdag efter-
middag kl. 15.15 via dn.dk/rep2020 – der står en computer i mødesalen. Et forslag skal be-
stå af få rammende ord, som kan sættes til afstemning.  
 
Dagsordensudvalgets forslag til behandling: Afstemning sker med stemmesystemet. Hvis 
der er flere end 8 forslag: på papir. Forslaget med flest stemmer indledes af forslagsstiller, 
hvorefter der vil være debat i salen.  

6 
18.20 – 

18.40 

Valg af repræsentant til Danmarks Naturfond 
Repræsentantskabet vælger for en 3-årig periode en repræsentant til Danmarks Natur-
fonds bestyrelse. Repræsentantskabets nuværende repræsentant, Poul Evald Hansen, DN 
Albertslund, genopstiller. Poul Hald Mortensen og Sven Rask nyopstiller. 
 
Dagsordensudvalgets forslag til behandling: 
Hver kandidat får mulighed for en 5 minutters valgtale til supplering af dets skriftlige valg-
program. Herefter gennemføres der afstemning. 
 
Bilag 4-1: Valgprogram for Poul Evald Hansen  
Bilag 4-2: Valgprogram for Poul Hald Mortensen 
Bilag 4-3: Valgprogram for Sven Rask 
Bilag 4-4: Danmarks Naturfonds oplæg til udpegning af bestyrelsesmedlem 

19.30 
 

Middag  
Der åbnes til restauranten kl. 19.15 
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SØNDAG 

09.00 Mødestart og sang 

7 
09.05 – 

10.00 

Repræsentantskabet har ordet 
Fristen for at afgive forslag til ’REP har ordet’ var lørdag kl. 15.15. Efter sangen minder diri-
genten om de valgte debatemner ved gårsdagens afstemning.  
 
Dagsordensudvalgets forslag til behandling: 
Hver forslagsstiller får mulighed for at præsentere sit emne efterfulgt af ca. 15. min. de-
bat. 
 
Når debatten stilner af, tages fat på næste debatemne – og så fremdeles. Der anbefales en 
taletidsbegræsning på 4 min. til forslagsstilleren og 2 min. til bidrag fra salen. 

8 
10.00 – 

10.45 

’Vilde, vidunderlige Danmark’ 
Det er titlen på en serie i fem afsnit, der i 2020 vises på DR1. Serien bliver en del af et 
større tema om Danmarks natur på tværs af alle DR-platforme. Seerne kan se frem til at 
opleve dyrerigets store, fascinerende og til tider overraskende dramaer udspille sig lige 
midt i den særlige danske natur. Journalist xx kommer og fortæller om DR’s natursatsning. 

10.45 – 
11.00 

Kort pause 

9 
11.00 – 

11.45 

Få indflydelse på kommunen  
Maria Steno sætter ord og retning for DN’s lokalpolitiske arbejde og engagement. Maria 
introducerer os for teknikker, som gør lokal lobbyisme nærværende, konkret og relevant 
for både jer og jeres samarbejdspartnere i kommunerne.  

10 
11.45 – 

12.00 

Eventuelt og mødeafslutning 
Her er der mulighed for at komme med opfordringer, udfordringer og oplysninger i den 
udstrækning, de ikke har været fremsat under de øvrige dagsordenpunkter. Herefter af-
slutter præsidenten REP-mødet. 

12.30 – 
ca. 16.00 

Ture 
Eftermiddagens ture begynder kl. 12.30. Se separat bilag, som indeholder en række vigtige 
oplysninger. 

 
 
Om dagsordenen 
Denne dagsorden er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i DN's vedtægter § 9, stk. 2, 3 og 4. Dagsorde-
nerne til DN's REP-møder udarbejdes af et dagsordenudvalg bestående af en repræsentant for hvert sam-
råds formandskab. Udvalgets virke er reguleret af § 1 i Repræsentantskabets forretningsorden. Medlem-
merne af Dagsordenudvalget for dette møde er: 
 
• Samråd Nordjylland: Kaj Edlund 
• Samråd Vestjylland: John Clausen 
• Samråd Østjylland: Christian Halgreen 
• Samråd Sydjylland: (Birgitte Marcussen modtager mail, da person ikke udpeget endnu) 
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• Samråd Fyn: Leo Jensen 
• Samråd Region Sjælland: Niels Hilker 
• Samråd Nordsjælland: Birgitte B. Bang 
• Samråd Storkøbenhavn: Ole Damsgaard 

 
Om referatet 
Al tale til mikrofoner under REP-mødet bliver optaget. Efter mødet vil der blive udarbejdet et referat i hen-
hold til bestemmelserne i Repræsentantskabets forretningsorden § 5. Referatet vil sammen med lydfilerne 
fra optagelsen blive offentliggjort på www.dn.dk/rep2019.  
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