
BILAG 2-1 
 
Dato: 28. oktober 2019 
Til: Hovedbestyrelsen 
Sagsbehandler: Mads Peter Aagaard Madsen, mads@dn.dk, 20 86 24 94 
 

 
 

 
 

 
Referat af 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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Konklusion 
Et flertal i HB gav udtryk for overvejende tilfredshed med resultatet af Danmark Planter Træer-samarbej-
det. Et mindretal var kritisk over for konceptets lave prioritering af biodiversitet og uenige i de anslåede kli-
magevinster. 
 
Der blev påpeget en række forbedringsmuligheder: 
 

• Sikring af mere udbredt inddragelse og opbakning fra samarbejdets interessenter (bl.a. forsknings-
kredse og DN afdelinger), herunder bedre udnyttelse af synergieffekter, så indsamlingen i højere 
grad gavner både klima og biodiversitet. 

• Større synlighed og inddragelse af DN’s dagsordener på selve aftenen 
• Yderligere ekstern finansiering af sekretariatets ressourceforbrug i forb. m. planlægning og tilrette-

læggelse af show og indsamling 
 
Under forudsætning af, at ovst. ønsker i væsentlig grad kan imødekommes, besluttede HB at fortsætte son-
deringerne med TV2 og inkludere samarbejdet i sit forslag til AP2020 med et årsværk. En endelig model for 
et eventuelt fremtidig samarbejde forventes at kunne være klar til næste HB-møde.   
 
 
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 
 
Konklusion: 
Det blev præciseret, at sondringen mellem bæredygtighed og CØ går på, at bærdygtighed er en bredere 
dagsorden end CØ. CØ er at betragte som et redskab til at opnå bæredygtighed og knytter sig primært til 
produktions- og forbrugskultur.  
 
Det blev pointeret, at erhvervslivet i betydelig grad har taget CØ-begrebet til sig, og at CØ derfor er en vig-
tig indgang for DN til dialog med erhvervslivet. CØ er et nøglebegreb ift DN’s klimaarbejde.  
 
HB roste notatet fra sekretariatet og besluttede at bakke op om arbejdet med CØ. Men understregede at 
CØ er et stort felt, og der skal sættes ind præcis, hvor det giver mest mening. Det er en løbende vurdering, 
hvor det er. 
 
 
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 
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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 
 
Konklusion 
Ift. budgetudviklingen noterede HB sig, at måden, de administrative støttefunktioner er opgjort på er æn-
dret, hvilket er den primære grund til udviklingen. Af hensyn til sammenligningsgrundlaget ift. sidste års 
budget fastholdes opgørelsesmetoden indtil videre.  

HB drøftede mulighederne for deltagelse ved næste års Folkemøde på Bornholm og hæftede sig ved om-
kostningerne og ressourcetrækket ved den fulde model, som omfatter eget DN-telt. Der blev argumenteret, 
at Folkemødet er et vigtigt udstillingsvindue; 2020 er skæringsåret for indfrielse af FN’s biodiversitetsmål, 
hvilket DN bør medvirke til at fremhæve, samt at antallet af tildelte årsværk kan reduceres yderligere. HB 
besluttede på den baggrund, at DN deltager på næste års folkemøde med den fulde model, som beskrevet i 
bilaget. 

HB nikkede til forslaget om at frikøbe Vicepræsidenten - med det forbehold, at der er tale om et forsøg, 
som evalueres i juni 2020. Herefter vurderes det, om ordningen skal fortsætte. Det blev pointeret, at der 
med denne frikøbsordning til aflastning af Præsidenten ikke er tale om indsættelse af et formandskab.  

 

--- 

Frokost kl. 12.00 - 12.30 

--- 
 
 

6. HB’s forslag til AP 2020 (fortsat) 
Kl. 12.30 – 13.15  

 
HB fremkom med en en række forslag til forbedring af AP-teksten, herunder bl.a. 
  

• at fremhæve Børne & Unge-strategien, så det tydeliggøres, at der er tale om en satsning.  
• at DN bør kigge på det lovkompleks, som spænder ben for rewilding og flere andre områder.  
 

HB besluttede at indarbejde forslagene i AP-teksten og sende dokumentet til Repræsentantskabet. 
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Ift budgettet blev det foreslået at placere Danmark Planter Træer for sig selv - ikke sammen med arv. Det 
blev yderligere bemærket, at HB endnu ikke har besluttet at gentage samarbejdet i 2020, hvorfor det kan 
forekomme mærkeligt, at samarbejdet allerede figurerer i budgettet. Det blev argumenteret, at der er rea-
listisk forventning om, at en aftale med TV2 kan opnås - derfor er projektet inkluderet i budgettet. HB har 
fortsat mulighed for at stoppe sonderingerne. Det blev tilføjet, at hvis samarbejdet udelades i budgettet, 
fratages Repræsentantskabet mulighed for at formulere egne holdninger til det. 
 
HB besluttede at dele budgetposten i to. 
 
Det blev bemærket, at der generelt mangler årsværksoplysninger på en række underpunkter, hvilket gør 
det svært at skelne mellem løn og andre omkostninger. Det blev medgivet, at det i enkelte tilfælde kan give 
mening at gøre årsværk op i underpunkter. Det blev også anført, at kolonnen ’udgifter’ kan betyde to ting, 
hvilket udgør et principielt problem.  
 
Da Repræsentantskabet i det store hele er vant til at læse denne budgetopstilling, besluttede HB at fast-
holde den nuværende version og sende den til Repræsentantskabet  
 
Birgitte Marcussen gjorde opmærksom på, at materialet til dette møde ikke i fuldt omfang har inkluderet 
fremsendte bilag til underbygning af Birgittes opfattelse af udviklingen i udgifterne til ’administrative støt-
tefunktioner’. Bilaget, som ved en fejl ikke var blevet sendt med ud, blev omdelt på mødet.  
 
HB besluttede at godkende de fremsendte forslag til svar til de mange input til AP arbejdet under forudsæt-
ning af, at vedtægtsændringer ikke udelukkes som mulighed i forbindelse med organisationsstrategiarbej-
det. 
 
 
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 
 
Konklusion: 
Blandt argumenterne for at søge medlemskab af Friluftsrådet (FR) blev nævnt, at  

• DN vil få en platform, fra hvilken der vil kunne udøves indflydelse til fordel for naturen. 
• Evt. misforståelser vil kunne tales væk og ned, inden de for alvor opstår. 
• Der er tale om et interessefælleskab: Friluftsliv er også at opleve naturen. 
• FR vil være mere tilbøjelige til at støtte DN som medlem.    
• FR’s definition af ’friluftsaktiviteter’ - som udløser Tips & Lotto-midler - adskiller sig i øjeblikket fra 

DN’s definition. DN bør være med til at påvirke FR’s definition. 
• FR ser gerne DN som medlem. 
• Kontingentet er ikke mere end ca. 15.000,-  
• DN står ikke til at miste noget ved evt. medlemskab. 

 
Rune tilbød sig selv som DN’s repræsentant i FR, hvis det skulle blive relevant. 
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Følgende argumenter talte imod medlemskab: 
• DN har en styrke i at kunne have sin egen selvstændige stemme.  
• Man risikerer at skulle bruge meget tid på at ændre ordvalg og formuleringer i fælles udmeldinger 

samt at lægge afstand til udmeldinger i sager, hvor DN ikke er blevet imødekommet. 
• DN har pt. et fint samarbejde med FR lokalt. Medlemskab kan derfor synes overflødigt. 
• Den bedste dialog foregår på formands-,præsideneller direktørniveau – ikke på stormøder. 
• Risiko for at DN fratages selvstændig repræsentation i udvalg og arbejdsgrupper, hvor FR i forvejen 

er repræsenteret.  
 
Et enigt HB ønskede at påvirke og føre dialog med FR og bestilte en fortrolig redegørelse hos sekretariatet 
for 

• hvordan DN bedst udøver indflydelse på FR.  
• hvilke beslutningsstrukturer, der findes i FR. 
• hvilke repræsentationspladser DN vil kunne risikere at miste i tilfælde af FR-medlemskab. 
• hvilken værdi, et evt. medlemskab vil tilføre DN. 

 
Under behandlingen af forslaget om evt. medlemskab af Concito talte det til fordel for medlemskab, at 
Concitos udmeldinger kan betragtes som bidrag til den offentlige diskussion. DN bør som landets største 
grønne NGO støtte Concitos arbejde. 
 
Følgende faktorer talte imod medlemskab: 

• Værdien af et medlemskab for DN er uklar (indflydelse, PR, analyser el. lign.?) 
• Kan det forsvares at bruge medlemmers penge på det? 

 
HB besluttede, at sekretariatet tager en sondering hos Concito og WWF (som er medlem) og forhører sig, 
hvilken værdi et medlemskab skaber for parterne. Herpå følger HB op. 
 
 
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. 

 
Konklusion 

 
HB bidrog med følgende input til indholdet af det kommende REP-mødes inpsirationsdel: 
 

• Inddragelse: Mulighed for, at Repræsentantskabet kan bidrage med at udpege de 100.000 ha land-
brugsjord, som DN’s aftale med L&F lægger op til  

• Styrkelse: Hvordan styrkes de lokal kræfter til at kunne løfte politisk interessevaretagelse (Maria 
Steno?)  

• Inddragelse: Hvordan ser REP at den aktuelle AP kan løftes ind i det politiske arbejde lokalt? 
• Opkvalificering: Hvordan kan REP bidrage til at skabe en stærkere fælles faglig fortælling? 
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--- 

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 
 
Konklusion: 
HB besluttede at godkende det fremlagte forslag til møde- og arbejdsplan 2020 uden bemærkninger. 
 
 
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 
• Akutkampagne: DN bør lægge pres på regeringen 
• Orientering fra MFU 

 
HB skal: 
Drøfte særlige emner fremkommet i dagsordenens høringsperiode.  
 
Bilag: 
10-1 Opfordring fra DN Ringkøbing-Skjern 
10-2 Geest Enge projekt 
10-3 DN oplæg til kommunens energiplanlægning 
10-4 Notat vedr. solceller i Danmark 

 
Konklusion:  
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Der er etableret en projektgruppe omkring odderprojektet. Projektgruppen har ansøgt ministeriet om de 
fornødne tilladelser. DN har på Projektgruppens vegne forelagt projektet for Vildtforvaltningsrådet i sep-
tember 2019. Da HB besluttede at fremme projektet, var det under en række klare forudsætninger. Jonas 
udtrykte bekymring for, om disse forudsætninger respekteres og bad derfor om en status. Jonas bad derfor 
sekretariatet om en orientering om situationen.  
 
HB roste notatet vedr. solceller i Danmark og noterede sig nogle opmærksomhedspunkter, herunder: 
 

• Kan vådområder genskabes på et anlægsområde for solceller? Og kan dette indebære, at man be-
vidst lægger anlæg i vådområder? 

• Kommuner har i øjeblikket dårlige muligheder for at opsætte solceller på egne bygninger på grund 
af juridiske benspænd. Regelændringer bør derfor være en del af DN’s strategi. DN skal ikke give 
carte blanche til udbygning af solceller i det åbne land – kun åbne for muligheden til en vis grænse, 
men som bilaget redegjorde for, kan man opnå en betydelig produktion af VE fra sol, på et relativt 
begrænset areal. 

• Der skal opstilles klare kriterier for hvornår DN kan acceptere at der opstilles solceller i det åbne 
land, herunder hensyn til natur og landskabelige værdier. 

• DN bør ikke gå ind for, at energiafgrøder kan optage arealplads. 
 
HB besluttede at bestille et oplæg fra sekretariatet med baggrund i ovst. drøftelse. Når HB har godkendt 
oplægget, produceres et notat, som repræsenterer DN’s holdning. Notatet skal være et redskab til afdelin-
gerne og sekretariatet i forb. m. henvendelser.  
 
Sekretariatet leverer desuden en beregning på ydelsen, leveret af vindmøller kontra solcelleanlæg per are-
alenhed. 
 
HB noterede sig, at regeringens finanslovsforslag manglede grønne prioriteringer. HB besluttede at nikke 
forlods til en mulig akutkampagne med finansiering fra ad hoc budgettet, hvis det skulle blive nødvendigt.  
 
HB orienterede sig om et møde, der har været afholdt mellem de faglige udvalg, Maria og sekretariatet, 
hvor det var blevet drøftet, hvordan udvalgene kan indtage en mere strategisk rolle:  
 

• Nærmere beskrivelse af udvalgenes roller og opgaver 
• Nærmere indkredsning af opgaver, så udvalgene og sekretatiatet bedre kan støtte – og aflaste – 

hinanden  
• Drøftelse af hvordan HB bedre kan inddrage de faglige udvalg i deres arbejde, ved at man - når en 

ny AP er blevet vedtaget af repræsentantskabet - har en fælles drøftelse af, hvilke input HB ønsker 
fra de faglige udvalg det kommende år. 
 

Det kommende år foreslår MFU, at man: 
 

• Videreudvikler klimakommunekonceptet. Hvad kan man lokalt gøre?  
• Tager skridt til en ’Tal om klima’ (fakta – hvad taler vi om?)  
• Tilrettelægger et seminar med fokus på, hvordan verdensmålene kan gøres operationelle i kommu-

ner og virksomheder 
• Stiller et medlem af MFU til rådighed for den faglige følgegruppe på det Velux-finansierede havpro-

jekt, så MFU har mulighed for at følge prioriteterne i processen. 
 
HB besluttede at drøfte de konkrete arbejdsopgaver for de faglige udvalg efter efterårets repræsentant-
skabsmøde og på baggrund af AP2020. På sigt bør det indgå i organisationsstrategien, hvordan udvalgene 
fungerer. 
 
HB besluttede at tage emnet op igen på sit decembermøde. 
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11. Sekretariatet orienterer 
Kl. 15.30 – 15.55  
 

• Finanslovsudspil 
• Klimalov 
• Klimahandlingsplan 
• Affaldsplan 
• Sommerhusområder 
• Kampagneteam: om klimaklog (lav en personlig klimaaftale) (ca. 3.000 underskrifter pt) og Round-

Up undersrkiftsindsamling (ca. 20.000).  
• Stigende medlemstal 

 
 
12. Evt. 
Kl. 15.55 – 16.00 
 

• Afdelingernes økonomi: Sekretariatet afsøger muligheden for fortsat at have grønt guld. 
• Det blev aftalt at sekretariatet snarest muligt laver et oplæg til HB om DN’s holdning til erstatnings-

natur 
 
 

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) 
• 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.) 
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