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Sagens kerne 
Hovedbestyrelsens arbejdsplan udspringer bl.a. af de opgaver, som HB har ifølge foreningens ved-
tægter og forretningsordner. De indgår i organisatoriske processer, der gentages år efter år, og de 
vil kun sjældent kunne udskydes til senere møde (med mindre det besluttes at håndtere proces-
serne anderledes). Dertil kommer en række opgaver, som udspringer af den besluttede aktivitets-
plan, fx udvikling af strategier og politikker, og endelig en række punkter fra HB’s egen huskeliste.  
 
Arbejdsplanens dagsordenspunkter 
Arbejdsplanen består som nævnt af 3 typer dagsordenspunkter: 
 
1.xVedtægtsbestemte og faste opgaver 
• Fire behandlinger af kommende AP og budget  
• Halvårsstatus på AP  
• Én behandling af afsluttet AP og budget (helårsstatus samt årsregnskab + valg af og møde 

med revisor) 
• Forberedelse og eventuel opfølgning på de to årlige REP-møder  
• Evaluering af HB’s møde- og arbejdsform 
• Møde med Danmarks Naturfonds bestyrelse  
• Beslutte HB’s to-årige fredningsplan (december) 
• Beslutte HB’s møde- og arbejdsplan 2020 (september) 
• Valg af medlemmer af de faglige udvalg NFU, MFU, PFU samt OU (maj)  
 
2.xAP-bestemte opgaver  
Herudover er der i AP2020 besluttet en række kampagner, hvor HB involveres jf. den vedtagne 
procesplan.  
 
3.xHB’s egne ønsker jf. ”Huskelisten” 
Der er fra tid til anden ønsker fra HB, som tilføjes den løbende dagsorden (”huskelisten”). HB tager 
på hvert møde stilling til datoen for, hvornår disse ønsker bedst behandles. 
 
Elektroniske høringer og orienteringer 
Dagsordenpunkter, som vurderes at være ”uproblematiske”, kan sendes i elektronisk høring efter 
en procedure vedtaget af HB. Disse dagsordenspunkter er ikke på forhånd kendte og derfor ikke 
dagsordensatte.  
 
HB's arbejdsplan 2020 
I nedenstående arbejdsplan er de vedtægtsbestemte, AP-afledte og andre opgaver sat ind i den 
arbejdsplan, som HB nikkede til i oktober: 
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HB’s arbejdsplan 2020 
 
 
HB-møde fredag 13. marts  
Godkende Årsregnskab 2019 med henblik på indstilling til forårets REP-møde  
Beslutte status for AP2019 med henblik på forelæggelse for REP  
Møde med revisor  
Beslutte indstilling til REP om valg af revisor  
Beslutte HB’s holdning til eventuelle dagsordensforslag 
Status for DN’s strategiproces 

 
REP-møde lør-søndag 28-29. marts  
Naturpolitisk debat med udgangspunkt i præsidentens naturpolitiske beretning  
Godkende Årsregnskab 2019 og drøfte status for AP2019  
Vælge revisor  
Vælge 2 folkevalgte HB-medlemmer – Birgitte og Martin er på valg  
Vælge 6 personligt valgte (Niels Hav Hermansen, Maria Reumert Gjerding, Lars Barfoed, Lene Midtgaard Hoedeman, Sandra 
Marie Arvidson er på valg, dertil en vakant som følge af Søren Ellers afgang før tid)  
 

HB-møde fredag 24. april  
Beslutte opdateret budget 2020 på basis af kvartalsregnskab  
Drøfte evt. opfølgning på forårets REP-møde  
Drøfte evt. revidering af DN’s kystpolitik 
Drøfte DN’s endelige indspil til regeringens biodiversitetspakke 
Drøfte DN’s holdning til biogas 
Beslutte indstilling vedr. erstatningsnatur 
Status for DN’s strategiproces 
 
HB-seminar fredag 19.-20. juni  
Overordnede prioriteringer i kommende AP2021  
Evaluere HB’s møde- og arbejdsform  
Drøfte oplæg om Klimakommuner 
Status for DN’s strategiproces 
 
HB-møde fredag 21. august  
Beslutte opdateret budget 2020 på basis af halvårsregnskab  
Drøfte halvårsstatus for på strategiske indsatser  
Beslutte prioriteringer og rammer for AP2021 (første udkast)  
Drøfte indhold på efterårets REP-møde 
Drøfte oplæg til en råstofpolitik  
Status for DN’s strategiproces 
 
HB-møde fredag 2. oktober  
Beslutte HB’s forslag til AP2021 (andet udkast)  
Beslutte HB’s møde- og arbejdsplan 2021  
Møde med bestyrelsen i Danmarks Naturfond  
Status for DN’s strategiproces 
 
HB-møde torsdag 5. november  
Beslutte opdateret budget 2020 på basis af kvartalsregnskab  
Beslutte HB’s holdning til eventuelle dagsordensforslag  
Beslutte stemmeanbefaling til ændringsforslag til AP2020 
Status for DN’s strategiproces 
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REP-møde fre-lørdag 21.-22. november  
Naturpolitisk debat med udgangspunkt i præsidentens naturpolitiske beretning  
Beslutte Aktivitetsplan og Budget 2021  

 
HB-møde fredag 4. december  
Eventuel opfølgning på efterårets REP-møde  
Fredningsstrategi 
Julehygge 
 
 
 


