
 REVIDERET  

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

 
 

 
 

 
Dagsorden for HB-mødet d. 7. november 2019 
 

• Tid: Fredag d. 7. november kl. 9.30 – 16.45  

• Sted: Masnedøgade 20, 2100 København Ø, mødelokale i kælderen mod gaden 

• Deltagere: Maria Reumert Gjerding (mødeleder), Birgitte Marcussen, Hans Jürgen Stehr, Jonas Geld-
mann, Martin Vestergaard, Rune Engelbreth Larsen, Sebastian Jonshøj, Thorkild Kjeldsen, Peter Esbjerg, 
Lone Søderkvist Kristensen 

• Afbud: Louise H. H. Villumsen 

• Fra Sekretariatet: Lars Midtiby, Morten Pedersen, Simon Leed Krøs (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. 4.oktober 2019 
Kl. 10.00  
 
Bilag:  
2-1 Referat fra HB’s møde d. 4. oktober 2019 
 
 
3. Budgetopfølgning 2019 
Kl. 10.00 – 10.30 

 
Sagsfremstilling:  
Som et led i HB’s økonomistyring forelægger Sekretariatet kommenterede kvartalsregnskaber og tilhø-
rende budgetopfølgninger. 
 
HB skal:  
Beslutte opdateret budget 2019 på basis af ¾-årsregnskab 
 
Bilag:  
3-1 Budgetopfølgning 3. kvartal inkl. opdateret budget (estimat) 2019 
3-2  Forklaring til budgetopfølgning 
3-3  Budgetopfølgning - realiserede udgifter og løn hver for sig 
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4. Danmark Planter Træer 
Kl. 10.30 – 11.00 
 
Sagsfremstilling:  
 
HB har besluttet at fortsætte sonderingerne med TV2 og inkludere samarbejdet i sit forslag til AP2020 med 
et årsværk. Der præsenteres en endelig model for samarbejdet. 
 
HB skal:  
Beslutte, om DN skal fortsætte Danmark Planter Træer-samarbejdet med TV2 i 2020. 
 
Bilag: 
4-1 Nye kriterier for Danmark Planter Træer 
4-2 Konceptforslag til dansk skov 
4-3  Konceptforslag til international skov 
 
 
5. Omgørelse af beslutning om frikøb af vicepræsident 
Kl. 11.00 – 11.30 
 
Sagsfremstilling:  
Organisationsudvalget har behandlet HBs beslutning om frikøb af Vicepræsident på deres seneste møde og 
udtrykker utilfredshed med, at beslutningen ikke overlades til repræsentantskabet i forbindelse med 
AP2020. Præsidenten indstiller derfor til, at HB omgør beslutningen og følger organsationsudvalgets rime-
lige ønske, og lader repræsentantskabet diskutere og træffe beslutning om, hvorvidt DNs vicepræsident 
skal frikøbes i en prøveperiode. 
 
HB skal: drøfte organisationsudvalgets kommentarer og beslutte, om man vil følge præsidentens indstilling 
 
Bilag:  
5-1 Referat fra OU-møde 
 
 
 

--- 

Frokost kl. 11.30 - 12.00 

--- 
 

 
6. AP2020 og Repræsentantskabsmøde d. 23.-24. november 2019 i Helsingør 
Kl. 12.00 – 14.00  
 
Sagsfremstilling:  
HB’s forslag til AP2020 blev sendt ud til Repræsentantskabet torsdag d. 17. oktober. Lørdag d. 2. november 
er sidste frist for ændringsforslag til behandling på det kommende REP-møde. Når HB har besluttet sine 
stemmeanbefalinger til ændringsforslagene, sendes de sammen med det øvrige dagsordenmateriale fredag 
d. 8. november til REP-mødedeltagerne, så der på REP-mødet kan blive truffet endelig beslutning om en 
samlet aktivitetsplan. Da det på tidspunktet for denne dagsordens udsendelse ikke vides, hvor mange æn-
dringsforslag der kommer, er dette mødepunkts varighed vejledende. 
 
HB skal:  

• Beslutte stemmeanbefaling til ændringsforslag til AP2020 
• Drøfte efterårets REP-møde: dagsorden, HB’s rolle og den naturpolitiske beretning 
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Bilag:  
6-1 Evt. AP-ændringsforslag (eftersendes) 
6-2 Udkast til REP-program 
6-3 Dagsordenforslag fra DN Allerød, Hillerød og Fredensborg  

 
7. DN’s indspil biodiversitetspakken 
Kl. 14.00 – 15.00 
 
Sagsfremstilling:  
Regeringen har påbegyndt processen frem mod den biodiversitetspakke, der fremgik af regeringens forstå-
elsespapir. HB vil blive orienteret om forløbet og om DN's hidtidige indspil til processen. 
 
HB skal:  
Drøfte udkast til biodiversitetsudspil og diskutere DNs holdning til begrebet ”naturzone” 
 
Bilag: 
7-1 Udkast til biodiversitetsudspil 
7-2 Oplæg til DN’s holdning til Naturzoner 
 
 
8. DN’s holdning til solcelleanlæg 
Kl. 15.00 – 15.30 
 
Sagsfremstilling:  
HB besluttede, at notatet om solcelleparker, der blev drøftet på sidste HB-møde, skal tilrettes og forelæg-
ges HB igen mhp. efterfølgende at blive udsendt som vejledning til afdelingerne. 
 
HB skal:  
Godkende oplægget til DN’s holdning 
 
Bilag: 
8-1 Solceller i Danmark - vejledning til afdelingerne 

 
 

--- 
Kaffe & kage kl. 15.30 – 15.40 

--- 
 
9. Kommende HB-møder 
Kl. 15.30 – 15.35 
 
Sagsfremstilling: 
HB kaster et blik på HB’s rullende arbejdsplan for at afstemme forventningerne til dagsordenerne for de 
kommende HB-møder.  
 
HB skal godkende årsregnskabet på mødet d. 6. marts, hvilket gør det svært for sekretariatet at nå revisio-
nen, da de sidste regninger først er i hus ultimo januar. Der er derfor ønske om, at HB’s møde flyttes til en-
ten d. 20. marts eller d. 13. marts.  
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10. Aktuelle sager 
Kl. 15.35 – 16.15 
 
Sagsfremstilling: 
Fast punkt, hvorunder HB har mulighed for at drøfte særlige emner. Ønsker fremsættes i dagsordenens  
høringsperiode. 
 
HB skal: 
Drøfte særlige emner fremkommet i dagsordenens høringsperiode.  
• Henvendelse til Miljøministeren om bestøverstrategi 
• Afdelingernes økonomi (ønske fra OU på mødet d. 28 aug.) 
 
Bilag: 
10-1 Opfordring til Miljøministeren om bestøverstrategi 
10-2  HB notat om bestøverstrategi 
10-3 Notat vedr. udvikling af national bestøverstrategi 
10-4 OU referatuddrag 
 
 
11. Sekretariatet orienterer 
Kl. 16.15 – 16.30  
 
 
12. Evt. 
Kl. 16.30 – 16.45 
 
 

HB's rullende arbejdsplan 

 
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) 
• Drøfte, om DN kan tage betaling for sine konsulentydelser i fredningssager? (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) 
• Beslutte medlemskab af Friluftsrådet og CONCITO (HB, d. 4. okt. 2019) 
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