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Valg af: 

Medlemmer af Organisationsudvalget 
 

 

Sekretariatets indstiller: 

 At HB beslutter opdatering af konceptet for OU 

 at HB vælger 8 medlemmer af Organisationsudvalget blandt de indkomne kandidater, og 

 at HB udpeger 1-2 observatører fra HB til Organisationsudvalget. 

 

 

Om Organisationsudvalget 

Organisationsudvalget (OU) har til opgave at rådgive HB om organisatoriske spørgsmål, lige-

som de faglige udvalg har til opgave at rådgive HB om natur-, miljø- og planfaglige spørgsmål. 

Modsat de vedtægtsbundne faglige udvalg er formanden ikke er født medlem af HB, men med-

lemmerne vælges af HB. Det sker hvert 3. år, og det er tid til det nu.  

Koncept for OU 

HB besluttede i marts 2009 nedenstående koncept for OU. Konceptet har været drøftet i det 

nuværende OU, hvor der kom forslag til enkelte tilføjelser, som er indført med rødt herunder.  

 

Grundidé: OU adskiller sig fra DN's øvrige faglige udvalg ved ikke af bestå af (organisati-

ons)eksperter, men af folk med praktisk (organisations)erfaring fra DN eller særlige organisa-

toriske kvalifikationer. Sådan:  

- OU skal overvejende bestå af medlemmer med stor erfaring fra arbejdet i en afdelings-

bestyrelse, fordi afdelingerne er den alt dominerende organisatoriske enhed i DN. Derud-

over skal mindst ét af medlemmerne tillige have erfaring med arbejdet i DN’s netværk, 

ligesom det bør tilstræbes, at erfaringer fra andre organisatoriske enheder er repræsen-

teret. 

- OU skal rumme land-by problemstillingen, fordi den er en vigtig grundtone i organisatio-

nen. 

- OU skal være geografisk repræsentativt, fordi landsdels-kultur problemstillinger ligeledes 

er en vigtig grundtone i organisationen. 

 

Medlemmer: OU har 8 medlemmer. HB vælger hvert tredje år medlemmer af OU, der tilsam-

men opfylder de under grundidéen nævnte kriterier. Hvert samråd opfordres til at foreslå en 

kandidat, men hvem som helst i organisationen skal have mulighed for at melde sig. 

 

Kommissorium: Organisationsudvalget har til opgave at rådgive Hovedbestyrelsen om, hvor-

dan DN organiserer sig effektivt og demokratisk. Udvalget har særlig fokus på: 

- Organisatoriske forhold i afdelingsbestyrelser. 

- Samspillet mellem DN's forskellige organisatoriske enheder. 

- DN’s interne uddannelse og organisationsudvikling. 

- DN's interne kommunikation. 
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Om HB's observatør(er) 

Der har i mange år været tradition for, at et HB-medlem deltager i Organisationsudvalgets 

møder og elektroniske høringer. Vedkommende har haft rollen som observatør og bindeled 

mellem Organisationsudvalget og HB. Hvis HB ønsker at fortsætte denne tradition, hvad Se-

kretariatet anbefaler, skal HB udpege en observatør (eventuelt to), som kan være med i OU’s 

Podiorum og deltage i OU’s møder. 

 

Om kandidaterne 

Valget til Organisationsudvalget er blevet annonceret i DN Torsdag 17. marts 2016 og i de føl-

gende uger indtil fristen. Derudover har der været en direkte henvendelse til samtlige sam-

rådsformænd. Annonceringen har resulteret i 11 kandidater:  

 

 Anne Mette S Mikkelsen, DN Fredericia (nyopstiller) 

 Bjørn Petersen, DN Roskilde (genopstiller) 

 Ida Bomholt Dyrholm Jacobsen, Personligt valgt medlem af REP (genopstiller) 

 John Clausen, DN Lemvig (genopstiller) 

 Jørgen Jørgensen, DN Hjørring (nyopstiller) 

 Kaj Edlund, DN Mariagerfjord (genopstiller) 

 Maria Landchoff Gudiksen, DN Samsø (genopstiller) 

 Niels Hilker, DN Sorø (nyopstiller) 

 Pia Ellegaard Jørgensen, DN Nyborg (genopstiller) 

 Sascha Veggerby Nicolajsen, Personligt valgt medlem af REP (nyopstiller) 

 Svend-Erik Nielsen, DN Halsnæs (nyopstiller) 

 

Deres kvalifikationer i forhold til konceptet for OU kan ses i deres valgprogrammer på de føl-

gende sider.  



Fredericia d. 14. april 2016 

 

Ansøgning til organisationsudvalget: 

 

Hermed sendes mit valgoplæg, da jeg gerne vil være en del af organisationsudvalget i DN. 

Mit navn er Anne Mette S Mikkelsen. Jeg har været medlem af Danmarks Naturfredningsforening 

siden midten af 1980’erne og jeg har været en aktiv del af DN’s lokale bestyrelse i Fredericia siden 

2007. 

Min faglige baggrund er socialpædagog. Her har jeg som arbejdsmiljørepræsentant, 

tillidsrepræsentant og medlem ag fagforeningsbestyrelse fået et indgående kendskab til adskillige 

organisationsformer.  Jeg har som næstformand i medarbejderudvalg i Fredericia kommune været 

med til at foreslå, gennemføre og evaluere flere ændringer i den del af den kommunale 

organisation, som jeg tilhører. 

Såvel i kommunalt regi som i fagforeningsregi er der konstant fokus på at udvikle organisationen 

hen imod det bedst fungerende for alle. 

Kommunikation er alfa og omega i alle organisationer. Her har jeg ligeledes mangeårig erfaring i 

fokus på og løbende ændring i kommunikations systemer.  Effektive kommunikationssystemer er 

så vigtigt i forhold til at opnå det bedste samspil mellem alle organisationens enheder. 

Jeg har deltaget i DN’s repræsentantskabsmøder 5 gange. 

Jeg brænder for at være en engageret, aktiv og handlekraftig del af organisationsudvalget i DN og 
håber at blive valgt af HB d. 29. april 2016. 
 
 
Med venlig hilsen 

Anne Mette S. Mikkelsen 
Krogsagervej 61 
7000 Fredericia  
Tlf: 25 79 31 92 
 

 

 

 



 

OU-kandidatur 2016 

Bjørn Petersen, DN Roskilde 

 
Bjørn Petersen, formand i DN Roskilde i en årrække, og i SR Roskilde i en 

noget kortere årrække, foruden medstifter af SR Sjælland (og sekretær for 

dettes bestyrelse), samt aktiv på både formands-, næstformands-, menige 

og passivt observerede poster i en række DN-Netværk + initiativtager til 

flere af disse, samt medlem af OU i flere perioder, tilbyder hermed at 

bidrage til analyser og udvikling af organisationen i en omgang mere.  

Min særlige vinkel (og opgave) -ud over de forskellige generelle aspekter 

af OU-arbejdet- har været, og vil i give fald fortsat være at bidrage med 

både selvoplevet og overbliksmæssig viden om de meget forskellige DN-

netværks situationer og behov mm.  

   Netværkene har det tilfælles at de på mange måder afviger fra resten af 

DNs enheder, men samtidig er meget forskellige indbyrdes; både i opgaver, 

sammensætning, drift, sigte, kultur osv osv. De har også; både kollektivt 

som fænomen, og hver især gennemlevet til tider turbulente 

udviklingsfaser. Den nuværende fase synes generelt at være en ret stille én, 

hvor fænomenet som helhed ikke ofres så stor opmærksomhed, og hvor de 

enkelte netværk nærmest må siges at søge efter deres ”ben” og roller i DN, 

og forsøge sig lidt frem. 

Den nuværende fase synes at være ganske let ændret i forhold til den 

udstregede beskrivelse lige ovenfor. Faktisk ser det ud til at lidt flere 

netværk begynder at finde deres ben, mens andre er ved at finde deres 

endelige evige hvile. Og så er der søgning til naturguidenetværket, men det 

vides endnu ikke om der også vil opstå medlemsaktivitet i det.  

   På OU-mødet i marts kiggede vi på netværksstatus, og konstaterede bl a 

at INGEN lever op til det fornuftige selverkendelses-befordrende krav om 

en årsberetning (uden formkrav; i princippet absolut overkommeligt for 

enhver der vil bare det mindste med sit netværk).  

   Jeg mener at håndhævelse heraf dels er helt fundamentalt for at DN kan 

siges at tage netværks-konstruktionen seriøst; dels kan bidrage til skille 

levende netværk fra pro-forma; og dels vil være et tilbud / en chance for 

netværk, der egentlig gerne vil være aktive, til at se sig selv i øjnene og 

enten blive det eller nedlægge sig.  

   Når dét er sat i værk, kan man på et lidt mere relevant vidensgrundlag 

begynde at overveje om det er muligt at fremelske mere fremgang for DNs 

målsætninger gennem denne del af medlemsorganiseringen.  

   

Med en forholdsvis lang fortid i OU vil jeg ikke stå i vejen for nye 

kandidater med lige så gode analytiske og strategi- kreative forudsætninger 

– men på den anden side vil jeg, ligesom de andre OU-medlemmer også 

gerne fortsætte; både fordi jeg synes det er sjovt og meningsfuldt, og fordi 

kontinuitet i erfaring med udvalgets tidligere processer, og med 

organisationens forskellige dele selvfølgelig også har værdi.  

 

Venlig hilsen Bjørn Petersen  

formand i DN Roskilde 2982 6512 

 

PS: Det meste af denne tekst er ordret genbrug fra mit oplæg i 

2013. Dog med ændringer og tilføjelser. Og et andet billede.  

 

 

Bjørn står vagt om DNs organisation.  

Afslappet og uden anden hue end eget skind, men årvågen! 



København, 14. april 2016 

 
 

Bio 

Ida Bomholt Dyrholm Jacobsen 

29 år 

København 

Uddannet biolog 

Fuldmægtig/projektkoordinator 

på Det Natur- og Biovidenskabe-

lige Fakultet, Københavns Univer-

sitet 

 

Til Hovedbestyrelsen,  

Jeg vil gerne genopstille til OU. Jeg har med glæde være en del af orga-

nisations udvalget de sidste 3 år, og jeg vil meget gerne fortsætte med 

en del af dette spændende og konstruktive udvalg.  

Mit medlemskab af DN startede i Studenterafdelingen i København, 

først som aktivt medlem og senere som næsteformand og formand 

hhv. 1 og 2 år. De erfaringer jeg fik som medlem af Studenterafdelin-

gen trækker jeg stadig på, men jeg det jeg i sær gerne vil bringe til OU 

er perspektiverne fra en ”løsgænger” (i det jeg ikke er medlem af en 

afdeling, men medlem af flere netværk), og min motivation for at se 

alle situationer fra så mange sider som muligt.  

Så ofte jeg kan, gør jeg brug af de uddannelsesmuligheder der findes i 

Naturens universitet og andre arrangementer, som fx Samrådsinspira-

tions dag.  Jeg synes mulighederne for intern uddannelse i DN er meget 

vigtige både for organisationen og de enkelte medlemmer, og jeg vil 

meget gerne være med til at sikre og styrke disse uddannelsesmulighe-

der i fremtiden.  

Det er stadig meget vigtigt for mig at bidrage til debatten omkring og organiseringen af god intern kommu-

nikation. Det gælder både i de store linjer og i den daglige kommunikation mellem medlemmer og/eller 

ansatte. Jeg mener det er vigtigt og helt centralt for organisationen at arbejde for at kommunikationen 

sikrer indflydelse og sker ressource effektivt. Jeg mener at det er en væsentlig opgave for OU, fortsat at 

arbejde med hvad der er god og effektiv kommunikation i foreningen, herunder det (uudnyttede) potentia-

le som ligger i Podio.  

Det overordnede mål for mit arbejde i OU vil fortsat være at sikre godt demokrati og gode indflydelsesmu-

ligheder for aktive medlem samtidig med at driften af organisationen også kan finde sted på en god og ef-

fektiv måde. 

Jeg ser frem til at høre fra jer,  

Med venlig hilsen 

Ida Bomholt Dyrholm Jacobsen 



 
DN ´s Hovedbestyrelse 

 
Ansøgning om fortsat deltagelse i OU for den næste  

3 års periode. 
 

 
 

 

Lemvig d. 14. april 2016. 

 
Undertegnede mener stadig at kunne tilføre arbejdet i OU noget positivt og 

konstruktivt. 
Som formand for SR-Vestjylland, mangeårig næstformand i DN Lemvig og 

medlem af MFU, mener jeg klart at kunne opfylde de 4 fokusområder i kom-
missoriet for OU´s arbejde. 

 
Har i øvrigt fuld opbakning i SR Vestjyllands formandskab til denne genopstil-

ling. 
 

Med venlig hilsen 
 

John Clausen, 

Fuglsangsvej 8, 
7620 Lemvig.  

 



Hjørring, 12.4.2016 

 

Kære Hovedbestyrelse, 

 

Jeg har besluttet at jeg gerne vil lægge billet ind på en plads i Organisationsudvalget nu efter min fratræden 

i HB. 

Jeg vil altså gerne fortsat stille mig til rådighed for den forening, som vi jo alle holder så meget af. 

Jeg kan bidrage med mine ganske langvarige erfaringer med arbejdet i DN og OU, først som alm. medlem 

og de sidste 6 år som HB’s observatør (se mit ”DN-CV” nedenfor). 

OU er efter min mening – på linje med de andre stående udvalg – en vigtig ”leverandør” og indimellem 

også inspirator for HB, og et velfungerende OU kan hjælpe jer i HB med hurtigere og lettere at træffe de 

rigtige beslutninger i organisatoriske spørgsmål og problemstillinger. 

De næste år vil der næppe blive brug for nogen større formelle ændringer i forhold til vedtægter, m.v., idet 

jeg tror, at de nuværende vedtægter er så gode og grundige at de bør være temmelig langtidsholdbare. 

Den problematik, som jeg selv er meget optaget af p.t. handler om, hvorledes vi kan bære vores traditionelt 

og meget demokratisk organiserede forening over i en ny tid, hvor andre måder at organisere sig på og 

agere på de forskellige politiske scener er en nødvendighed, ja på sigt måske ligefrem en forudsætning for 

at overleve som stærk og politisk indflydelsesrig aktør på det natur-, miljø- og energipolitiske område. Det 

handler om sociale medier, kommunikation, netværk, ad-hoc aktiviteter og meget andet, og det gælder for 

alle niveauer af vores organisation. I de sidste par år er vi blevet meget bedre til det i sekretariatet, og det 

er lykkedes for os at ramme lige i pletten flere gange – jeg tænker her især på kystkampagne og div. 

kampagner på de sociale medier. Der har også været enkelte eksempler på lovende forsøg i 

lokalafdelingerne. I den forbindelse er det vigtigt at holde sig for øje, at betingelserne for rekruttering, 

politisk indflydelse og frivilligt arbejde er vidt forskellige fra f.eks. en ren landkommune, en mellemstor 

provinsby kommune som min egen og de største byer. Deraf følger også, at vi skal have mange forskellige 

værktøjer i kassen, og det skal vi til stadighed arbejde med at udvikle. Det vil jeg gerne bidrage til! 

Med venlig hilsen 

Jørgen Jørgensen 

 

medlem af LK-Ebeltoft/Rønde i 1986 – 1989 

medlem af DN Hjørring 1990 til nu, heraf som formand siden 1991 

sekretær/næstformand i SR Nordjylland 1991 – til nu 

medlem af OU 2005 – 2010 

medlem af HB 2010 – 2016 

HB’s observatør i OU 2010 - 2016 



Valgoplæg til Organisationsudvalget april 2016 fra Kaj Edlund 

 

Jeg vil gerne melde mig som kandidat til Organisationsudvalget for den kommende 3-års periode. 

Jeg er født i 1952 og uddannet cand.scient i fysik og kemi. Jeg underviser i disse fag på Mariager-

fjord Gymnasium, hvor jeg også i år var tillidsrepræsentant. 

Jeg blev medlem af DN i 1987 og blev snart aktiv i en spildevandsgruppe under lokalkomiteen. Jeg 

blev indvalgt i LK Hobro-Nørager i 1991 og har siden været medlem af lokalkomiteen/afdelingsbe-

styrelsen. Jeg var formand for LK Hobro/Nørager i perioden 1996-2004 og har været formand for 

DN Mariagerfjord siden efteråret 2014. 

I 1999 blev jeg indvalgt i samrådsudvalget og har deltaget i dette arbejde siden, så jeg kender også en 

del til det lokale arbejde rundt om i Nordjylland. Af samrådet blev jeg i 2007 indstillet til skov-

brugerrådet i Buderupholm Statsskovsdistrikt (senere Skov- og Naturstyrelsen Himmerland) og jeg 

har også på opfordring fra DN deltaget i dialogfora i Danmarks Radio, hvor jeg i perioden 2009-

2013 var formand for dialogforum ved P4 Nordjylland. 

Jeg er med i skovnetværket - omend ikke aktiv. 

Jeg har siden foråret 2011 været medlem af Organisationsudvalget, og jeg har i den sidste 3-års 

periode været formand. 

 

Jeg mener, at DN gør et godt arbejde som den reelt eneste natur- og miljøorganisation med indfly-

delse og muligheder for at påvirke lovgivning og administration.  

Jeg mener, at der gennem årene er truffet mange rigtige og kloge beslutninger i DN, og jeg har ikke 

noget ønske om store forandringer, men organisationen skal hele tiden sørge for at følge med og ju-

stere i takt med (eller ideelt set lidt foran) udviklingen. 

Mine grundholdninger til Organisationsudvalgets arbejde er: 

Der skal være et klart og enkelt regelsæt, men det skal samtidig være så fleksibelt, så der er plads til 

alle de lokale forskelle, som der nødvendigvis er i en så stor og spredt forening. 

Organisationen skal hele tiden tilpasses, så alle i den store og meget brede medlemsskare føler, at det 

er deres forening. 

Der skal arbejdes med god kommunikation, så sekretariat og afdelingsbestyrelser samarbejder ud fra 

et fælles udgangspunkt. 

DN skal sørge for, at der er økonomi også til det lokale arbejde, så man får så mange som muligt til 

at løse opgaver - store som små. 

Man skal huske, at alle de mange lokalt engagerede gør et frivilligt arbejde, og at de bruger tid og 

nogle gange penge på det.  

Med venlig hilsen 

Kaj Edlund  



 

Maria Landschoff Gudiksen marialmoeller@gmail.com 40 32 74 44 

KANDIDAT TIL DN’S ORGANISATIONSUDVALG 

Til: DN’s Hovedbestyrelse 29. april 2016 

 

 

 

 

  Maria Landschoff Gudiksen 
 

 Der er ingen over og ingen ved siden af DN! 

 Skal vores natur og landskab beskyttes og forbedres  

og skal vores land blive sundere for mennesker, dyr og planter,  

så skal DN sikre det. 

 Det forudsætter et DN der hænger sammen  

fra top til bund og i bredden. 

 Det forudsætter, at alle som jeg, der er frivillige i DN, 

spiller sammen med DN’s ansatte og HB. Og omvendt. 

 Det forudsætter et kompetent Organisationsudvalg,  

som kan møde HB’s behov!! 

 

Blå bog, DN 
 2002: Valgt ind i Lokalkomiteen på Samsø. 

 2005, juni: Formand for lokalkomiteen. 

 2006-?: Netværks erfaring fra: Landbrugsfagligt, Klima, Jagt, Vand- og Naturplannetværk, Naturpleje mv. 

 2007-2008: Ansat i DN’s sekretariat, Organisationsafdelingen.  
 2008-2015: DN Samsø, menigt bestyrelsesmedlem. 

 2008 - 2010: DN Grundkursusarrangør og oplægsholder. 

 2009-2011: Medlem af FU. (Inkl. observatør i OU.) 

 2015: Formand for DN Samsø igen. 

 2013-2016: Medlem af OU.  

 

Blå bog, privat 
 43 år 

 Opvokset på Samsø 

 Uddannelse: Skibsførereksamen fra Marstal Navigationsskole 

 Erhvervserfaring: Bl.a. styrmand på verdens største råolietankskibe, mindre produkttankere samt i indenrigs færgefart. 

 Kørekort til søs: Kaptajn på ubegrænset tonnage, uanset størrelse og farvand. På land: Lastbil med hænger og div. derunder. 

 Gift med Troels, som har to drenge i Skive, hvorfor jeg bor i Skive og pendler til ”min” ø. 

 

Min profil som lokal formand – min profil som FU-medlem - min profil som OU-medlem 
Jeg har vundet mange sager ved klagenævn, sikret DN’s fingeraftryk på en endeløs række af andre udfordringer for natur og mil-

jø, rekrutteret og motiveret aktive og i FU opnået indflydelse i kraft af indgående indsigt i livet som aktiv i afdelinger, samråd, 

netværk og Repræsentantskab. Min profil er:  

 En behørigt ydmyg tilgang til enhver sag  

 Disciplineret fokus på at ingen beslutninger træffes uoplyst. Den viden man ikke har, kan og skal erhverves hver gang 

 Respekt for kollegaers erfaring og foreningens historik  

 Forhandling og altid saglige argumenter  

 Altid gensidigt forpligtende, respektfuld øjenhøjde med alle. Både med aktive, landmænd, politikere osv. 

 En styrmands grundige og vedholdende insisteren på det mest positive resultat 

 

Status  

 DN Afdelingsbestyrelse: Aktiv på 14. år i DN Samsø, Samråd Østjylland. 

Tovholder på div. lovgivningsområder, Naturplejeprojekt, affaldsindsamling (19 grupper) og Natur-

Tjek. Frivilligansvarlig (bestyrelse, ad hoc og nye), mødeplaner mv. 

 DN Netværk: Bred og koncentreret erfaring.  

 OU: Arbejdet indenfor OU’s kommissorium er fortsat et af de emner jeg har fundet mest tilfredsstil-

lende. Bl.a. fordi jeg anser det for et af de vigtigste! Men også fordi det nok er på dette område i 

DN, jeg er bedst :-)  

 

Venligst 

Maria 



 

Sorø Afdelingen 

 
Formand: Niels Hilker, Smedevej 66, 4180 Sorø 
Telefon: 30.40.05.09. - Mail: Niels.Hilkers@gmail.com   
                                  Mail: Soroe@dn.dk 
 

 
 

 Niels Hilker 
Sorø, den 10. april 2016 

 

Kandidat til Organisationsudvalget 

 

Mit navn er Niels Hilker, jeg er formand for DN i Sorø og jeg vil hermed gerne tilbyde at yde en 

indsats i organisationsudvalget. Da jeg formentlig er ukendt for langt de fleste i HB, vil jeg kort 

præsentere mig og siden redegøre for min baggrund. 

 

Jeg er folkepensionist og på 43. år gift med Ella. Jeg er økonomi uddannet, men har i det 

meste af mit arbejdsliv været beskæftiget med flygtninge og integration i hhv. Dansk 

Flygtningehjælp og Slagelse/Korsør Kommune, med ca. 13 år hvert sted. Inden for de sidste to 

år er jeg blevet valgt som formand for DN afdelingen i Sorø og for Samrådet for Region 

Sjælland, mens jeg har været registreret som DN-aktiv mellem 4 og 5 år. Jeg har lang praktisk 

erfaring og engagement i frivilligt organisationsarbejde, men ikke fra DN. 

 

Siden 1976 har jeg været organisatorisk aktiv, i en periode på 15 år som kommunalpolitiker i 

en kommune, der ved kommunalreformen er blevet til Fredensborg Kommune i Nordsjælland. 

 

I Sorø, hvortil vi flyttede i 1996, har jeg som første stedfortræder været kommunalpolitiker i 2 

år. Jeg har i en hel del år været formand for en partiforening, og indtil for 2 år siden formand 

for det lokale amatørteater. Her er jeg fortsat udøvende med én forestilling om året. Jeg er 

medstifter af og i bestyrelsen for den nystiftede foreningen NoViCe - www.novice.nu 

 

Jeg har ikke en naturfaglig baggrund. Mit engagement i DN bygger på intuition, vision og 

erfaring. De to første dele har jeg haft hele tiden, og det sidste er noget jeg efterhånden har 

samlet sammen. 

 

DN Sorø er en lille afdeling med små 800 medlemmer. Vi har, incl. bestyrelsen på 12, 

registreret 40 aktive. Disse indgår i en eller flere af vores 10 emnearbejdsgrupper. Som 

formand leder jeg afdelingen, motiverer og understøtter de aktive og er afdelingens 

kommunikative ansigt til omverdenen. Det seneste skud, der skal profilere DN Sorø er 

produceret en af de aktive, som er filmfotograf. Det er en sammenklippet optagelse fra et 

velbesøgt møde med Kjeld Hansen i forrige uge. - https://vimeo.com/162058046 - Det er 

vigtigt, at DNs opbygning og arbejdsdeling giver optimale betingelser for det frivillige lokale 

arbejde. 

 

Mit bidrag til OU vil være en viden om andre måder at gøre tingene på, et blik for hvad der 

virker og ikke virker og ikke mindst en vilje til at arbejde for ændring, hvis det er det behovet 

tilsiger. 

 

Med venlig hilsen 

Niels Hilker 



 

Til Hovedbestyrelsen                                                                                               14.april 2016 

 

Valg til Organisationsudvalget.   

 

Jeg har været med i Organisationsudvalget i 1½ år og har gennem arbejdet i udvalget fået mulighed for  at 

bruge min interesse  for og min erfaring med organisatorisk arbejde. 

Organisatorisk arbejde. 

Udenfor DN 

Jeg har, siden min ungdom, været aktiv i bestyrelsesarbejde, både i fritiden og på arbejdspladserne. Jeg har 

siddet i såvel lokale som landsdækkende bestyrelser.    

 

Min interesse for det organisatoriske arbejde blev vakt i en periode, hvor jeg var ansat på et universitet. På 

det tidspunkt eksisterede `Styrelsesloven for de højere uddannelsesinstitutioner´ stadig .   

Som tillidsrepræsentant og næstformand i hovedsamarbejdsudvalget, blev jeg optaget af de demokratiske 

spilleregler på arbejdspladsen. Dette både i forhold til den faglige organisation og til de demokratiske 

muligheder den daværende styrelseslov gav. Jeg deltog i den periode i diverse kurser om organisatoriske 

forhold og om samspillet mellem de forskellige organisatoriske enheder.  Derudover har jeg, gennem 

mangeårig ansættelse i amtslig- og kommunal miljøforvaltning, fået yderligere indsigt i organisationers 

opbygning og ikke mindst behovet for samarbejde mellem de forskellige forvaltninger/afdelinger. 

 

Arbejdet i DN.  

 

Jeg har, siden 1999, været med i bestyrelsen for en lokalkomite/afdeling. I perioden fra 2000 - 2006 var jeg 

formand for den daværende lokalkomite i Ørbæk og siden 2008 afdelingsformand for DN i Nyborg.  I de 

sidste 4 år har jeg været med i Samrådsbestyrelsen for Fyn.  

 

Siden min debut som aktiv i DN, har jeg fulgt udviklingen i organisationen, herunder den store 

organisationsændring  i.fb.m. kommunalreformen. I øvrigt en organisationsændring som var præget af god 

information til lokalkomiteerne og inddragelse af de aktive i diskussioner, bl.a. på et repræsentantskabs- 

møde og efterfølgende på et 2 dages formandsmøde om strukturændringen.  

 

Der har løbende været arbejdet med organisationsudvikling. De sidste år bl.a. via Demokratiudredningen 

som har udmøntet sig i vedtægtsændringer samt strategien En stærkere organisation - et stærkere DN. 



 

En stærkere organisation indeholder strategiske mål og forslag til indsatser for at nå målene.  

I Synlighedskataloget er der mange gode ideer til, hvordan vi styrker foreningen.   

 

En stor del af de foreslåede indsatser, kræver afdelingernes/samrådenes medvirken.  

 

Ideer til arbejdet i OU. 

 

Set fra min stol, er det, for at nå målene, vigtigt at få engageret afdelings- og samrådsbestyrelserne.  

 

Jeg tror fortsat på, at dette engagement bl.a. kan opnås ved at tilbyde temamøder for afdelingsformænd/-

næstformænd og samrådsbestyrelser, hvor der er engagerende faglige/politiske oplæg med efterfølgende 

diskussion.   

 

Debatten om foreningens skovpolitik, på det netop afholdte repræsentantskabsmøde, er et godt eksempel 

på, hvor engageret folk bliver, når de selv får mulighed for at deltage i en debat. Desuden har jeg 

efterfølgende hørt mange deltagere, der har fremhævet denne temadebat som repræsentantskabsmødets 

højdepunkt. 

 

For at styrke samrådenes arbejde kunne det være en idé at udvide samrådsbestyrelserne til 5 personer.  

 

Kommunerne/staten sidder i disse år og udarbejder nye planer. For eksempel drikkevandsplaner, 

naturplaner, vandløbsregulativer o.s.v.  Disse temaplaner/regulativer udarbejdes nogenlunde samtidig i 

hele landet. For at styrke afdelingernes arbejde med at kommentere diverse forslag vil det være oplagt at 

arrangere temakurser/møder, hvor der sættes fokus på de punkter, afdelingerne skal være opmærksomme 

på.   

  

Jeg har deltaget i 3 møder i udvalget, og synes det er spændende at arbejde for en optimering af   

organisationen. Da der samtidig er en god stemning til møderne, håber jeg at få mulighed for at fortsætte 

arbejdet i udvalget. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Pia Ellegaard Jørgensen 

DN Nyborg 



Valgoplæg til Organisationsudvalget 

Sascha Veggerby Nicolajsen 

sanic1t@gmail.com/4220 6915 

 
Jeg stiller op til Organisationsudvalget fordi jeg har en dyb interesse for 

at udvikle DN´s organisation i overensstemmelse med den tid vi befinder 

os i, såvel som i overensstemmelse med DN´s historie og kultur. 

Jeg har de seneste tre år siddet i hovedbestyrelsen, men tiden til at 

diskutere DN´s udvikling og organisation til bunds er knap i HB, grundet 

de mange andre opgaver HB har. Derfor er det mig en kærkommen 

mulighed at søge aktivt medlemskab af OU, da jeg føler at jeg har meget 

at bidrage med. 

Gennem min tid i DN-SAK´s bestyrelse deltog jeg aktivt i Samrådet for 

Storkøbenhavn og har derigennem fået indblik i, og forståelse for, det 

arbejde der udføres i lokal afdelingerne – hvilket jeg har stor respekt 

for! Det var også i disse år at den seneste demokratiudredning fandt 

sted, hvor jeg aktivt deltog i debatten herom i samrådet og senere i 

FU/HB. Tillige forestod vi i DN-SAK strukturændringen for 

Studenterafdelingerne i de år, hvilket har resulteret i at yderligere tre 

aktive SA´er er spiret frem. 

Jeg læser til dagligt uddannelsesvidenskab, og gennem min uddannelse 

har jeg fokuseret på uformel læring samt organisation og ledelse, bl.a. af 

frivillige og ledelse/facilitering af møder. I dag gør jeg brug af de 

kompetencer jeg har opnået gennem mit arbejde med styrkelse af 

Studenterrådet ved KU´s organisation. 

At gøre såvel mennesker som organisationer i stand til at gøre den 

forskel de ønsker at gøre i samfundet synes jeg er et meget ædelt og 

vigtigt arbejde. Og det er vigtigt som aldring før at DN´s organisation 

styrkes, så vi sammen kan modstå det pres vi, og naturen, er udsat for i 

disse år. Det vil jeg arbejde helhjertet for som medlem af OU. 

Med håb om optagelse. 

Relevant erfaring 

Frivillig: 

Foreningen Grønlandske Børn – Et godt liv i 

Danmark, 2007-2012. Hovedopgave: Ansvarlig 

for gruppen af yngre piger på ture, arbejde 

med højt pædagogisk indhold. 

Folkekirkens Nødhjælps Ungdomsnetværk, 

2008-2010. Hovedopgave: Koordinering af  

klimakampagnen Green Footsteps i samarbejde 

med Roskilde Festival. 

Danmarks Naturfredningsforening, 

Studenterafdelingen i København, 2009-2015 

(2010-2013 i bestyrelsen, de to første år som 

formand), og Hovedbestyrelsen, 2013-2016  

Studenterrådet ved Københavns Universitet, 

2010-2011. Hovedopgave: Bestyrelses- og 

forretningsudvalgsmedlem med ansvar det 

uddannelsespolitiske område. 

Københavns Fødevarefællesskab, 2013-nu 

Bestyrelsesmedlem i Sundby Kajakklub, 2015-

nu 

 

Erhverv: 

Konsulent for Miljøcenter Ribe, 2008-2010. 

NOVANA-overvågning, vegetationsanalyser og 

indtastning af data. 

WWF Verdensnaturfonden, 2011 – 2013 og 

2015-2016. Projektmedarbejder, marin 

biodiversitet og Opdag Havet, afdelings 

sekretær. 

Instruktor på Biologisk Institut, KU, 2012- nu . 

Undervisning på botanisk feltkursus og 

Organismernes Diversitet, plantedelen. 

Studenterrådet ved Københavns Universitet, 

2016-nu – Organisationsmedarbejder med 

fokus på uddannelse, træning og coaching af 

aktive studenterpolitikere i Organizing og 

organisationsudvikling. 



10. april 2016 

 

 

 

DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING I NORDSJÆLLAND 
Formand: Peter Skat Nielsen, Ved Stampedammen 7, 2970 Hørsholm 
Telefon:  45 86 62 31, e-mail: skat.n@mail.tele.dk 

 

 

 

Hovedbestyrelsen 

c/o khe@dn.dk  

 

 

Indstilling af medlem til organisationsudvalget 

 

Samrådet for Nordsjælland har på sit møde den 29. marts 2016, hvortil samtlige 

bestyrelsesmedlemmer var indbudt, med akklamation besluttet at indstille Svend-Erik 

Nielsen til medlem af organisationsudvalget. Han har erklæret sig villig til valg. 

Svend-Erik Nielsen har herefter beskrevet sin baggrund og kvalifikationer således:  

”Jeg er født den 23. marts 1949 og bosiddende i Frederiksværk. Jeg har været 

medlem af Danmarks Naturfredningsforening i mange år. Er indtrådt i bestyrelsen i DN 

Halsnæs i 2014 og er bestyrelsens medlem af Grønt Råd. 

Jeg har en videregående uddannelse inden for økonomi, administration og 

organisation suppleret med en toplederuddannelse. Jeg har mangeårig erfaring inden 

for det kommunale område med titler som fuldmægtig, økonomichef, 

økonomidirektør, vicekommunaldirektør og direktør, senest afsluttet som 

direktionsmedlem i Halsnæs Kommune i sommeren 2014. 

Som led i mit kommunale virke samt nuværende og tidligere medlem af en række 

forskellige kommunale og private bestyrelser, har jeg blandt andet opnået en 

betydelig erfaring inden for netop det organisatoriske område, herunder omkring 

udvikling, effektiv drift og information samt inddragelse af medarbejdere, borgere, 

brugerbestyrelser og øvrige interessenter. Jeg har fx erfaring fra ledende roller ved 

gennemførelse af kommunalreformen, etablering af forsyningsselskaber samt 

tilpasning af organisationen af kommunale enheder.  

Jeg har været fast tilknyttet kommunens økonomiudvalg, der også er kommunens 

personale- og organisationsudvalg. Tilsvarende har jeg blandt andet også været 

tilknyttet kommunens miljø- og teknikudvalg, som DN har mange faglige relationer til. 

Mit medlemsnummer er 864699. Adresse: Kristtornvej 51, 3300 Frederiksværk. 

Mailadressen er svend-erik-nielsen@outlook.dk. Mobil: 53635507”  

 

I samrådet er vi overbevist om, at Svend-Erik Nielsen med sit behagelige væsen, store 

viden og erfaringer vil bidrage på en god måde til arbejdet i Organisationsudvalget. 

Mange hilsener 

 
Peter Skat Nielsen 

mailto:khe@dn.dk
mailto:svend-erik-nielsen@outlook.dk

