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UDKAST 

 

Kære Samrådsmedlemmer 

Af Arbejdsplanen (AP) for 2020 fremgår det, at DN skal iværksætte arbejdet med en Organisationsstrategi. 
Til formålet er der derfor nedsat en styregruppe med HB-medlemmer og repræsentanter fra 
organisationen, som anført af præsidenten glæder sig til at besøge jer i den kommende tid og inddrage jer i 
arbejdet. Som introduktion til vores besøg citerer vi hermed fra AP 2020: 
 

2.7 Organisationsstrategi  
For at realisere DN’s fulde potentiale og dermed blive i stand til at møde fremtidens udfordringer er der 
brug for at igangsætte et strategiarbejde, som vil inddrage hele organisationen. Strategiarbejdet skal 
munde ud i en samlet organisationsstrategi for hele foreningen og blandt andet indeholde følgende 
elementer:  
 

• Politisk strategi   
DN er i dag en særdeles aktiv og stærk politisk aktør både i kommunerne og nationalt. Det skal vi 
dog ikke stille os tilfredse med – for naturen har brug for endnu mere DN. Det er nødvendigt med en 
klar strategisk ramme for det politiske arbejde, der gør DN’s prioriteter endnu tydeligere. Også 
derved skal DN blive en endnu mere relevant samarbejdspartner, der bringer nye løsninger på 
bordet og skaber markante forandringer på de strategisk prioriterede områder. En styrkelse af 
afdelingernes politiske interessevaretagelse vil være en integreret del af strategien. Som en del af 
arbejdet med den politiske strategi vil der bliver udarbejdet en interessentanalyse, der skal belyse 
centrale aktørers oplevelse af DN’s arbejde og position.  
  

• Frivilligstrategi  
DN vil gerne være mere for flere. Det kræver et vedholdende fokus på at understøtte frivilligheden i 
foreningen. I forhold til andre organisationer har DN en enorm styrke ved at have lokale afdelinger i 
hele landet. Denne styrke skal udvikles med særligt blik for at arbejde med den folkelige opbakning 
og den lokale politiske interessevaretagelse. Derudover er det vigtigt fortsat at arbejde med nye 
former for frivillighed, så DN kan skabe rammen for flere menneskers aktive handlinger for naturen 
og klimaet. Dette arbejde forankres gennem frivillighedsstrategien.     
 

• Børne- og ungestrategi   
For DN er det afgørende, at stadig flere børn og unge sætter pris på naturen og har interesse for at 
passe på den. DN har mange gode tilbud til børn og unge, men de er i vidt omfang enkeltstående, 
og der er brug for at tænke alle DN’s aktiviteter på området sammen. Området skal i lighed med de 
øvrige indsatsområder tænkes ind i en strategisk ramme, så vi sikrer, at vi når det, vi vil, og skaber 
den forskel, vi sætter os for at skabe. Børn og unge er enormt optagede af det grønne område, men 
engagementet bliver kun i begrænset omfang udfoldet i de klassiske grønne organisationer. 



Strategien skal således både skabe en samlet ramme for alle DN’s børne- og ungeaktiviteter og vise 
en vej for en medlemsmæssig styrkelse af DN blandt børn og unge.   
 

• Medlemshvervning og fastholdelsesstrategi  
DN har i løbet af det seneste år oplevet en stigende medlemstilslutning. Vores sager nyder stor 
opbakning i befolkningen, men for at kunne omsætte det grønne momentum, er der brug for, at der 
udarbejdes en stærk og ambitiøs strategi for området. Her er det vigtigt, at der er fokus på en 
fortsat udvikling af nye metoder til medlemshvervning. Medlemsanalyse og markedsanalyse vil 
være en del af fundamentet for medlems- og fastholdelsesstrategien. 
 

Samrådene opfordres til så vidt muligt at sikre repræsentation fra alle lokalafdelinger, således at vi 
modtager input fra alle, der ønsker at bidrage, og derved opnår den bedste og størst mulige forankring i 
hele organisationen. Det er HB’s udtrykkelige ønske, at der bliver tale om en reelt inddragende og 
demokratisk proces, således at alle efterfølgende kan se sig selv som en del af den endelige strategi og det 
fremtidige DN. Målet er, et DN der – med udgangspunkt i jeres forskellighed, erfaring og ønsker – skal være 
mere, for flere. 

Styregruppen ser frem til en konstruktiv dialog med jer alle sammen og håber på et udbytterigt 
samarbejde.  


