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BILAG 10-3 

 

DN Lyngby-Taarbæk 

Formand: Hans Nielsen, Kastanievej 4 B, st. mf. 2800 Kgs. Lyngby 

Telefon: 30 57 42 17, e-mail: hans@nielsen.mail.dk  
 

 

Dato: 25. marts 2020 

 

 

Til  

Hovedbestyrelsen og Dagsordenudvalget 

 

DN Lyngby-Taarbæk sendte den 15. februar et dagsordensforslag til forårets 

repræsentantskabsmøde med følgende tekst: ”DN Lyngby-Taarbæk foreslår, at Repræsentantskabet 

beslutter, at DN hvert år skal udnytte sin lovfæstede ret til at rejse fredningssager alene.” 

 

Hovedbestyrelsen svarede følgende i brev af 27. februar: ”Hovedbestyrelsen vil i udgangspunktet 

ikke anbefale en egentlig behandling på Repræsentantskabsmødet”, efter at den havde fremført 6 

ukorrekte eller misvisende begrundelser for at afvise vores forslag. (Se Bilag 1).  

 

Ifølge § 9 stk. 4 i foreningens vedtægter er det Dagsordenudvalget, der udarbejder dagsordenen for 

Repræsentantskabsmødet. Hovedbestyrelsen har således overtrådt foreningens vedtægter både ved 

at have taget stilling til forslaget og ved at have anbefalet Dagsordenudvalget at afvise at optage 

dagsordensforslaget på Repræsentantskabsmødets dagsorden. 

 

Dagsordenudvalget har som nævnt ifølge foreningens vedtægter til opgave at afgøre, hvilke sager 

der skal på Repræsentantskabsmødernes dagsorden, og i foreningens forretningsorden er der i § 1 

følgende retningslinjer herfor: 

 

”§ 1.  Dagsorden for ordinære repræsentantskabsmøder udarbejdes af et dagsordenudvalg bestående 

af en repræsentant for hvert samråds formandskab, udpeget af formandskabet.      

Stk. 2.  Dagsordenudvalget beslutter, hvilke sager udover de vedtægtsbestemte, der skal optages på 

dagsordenen.  

Begrundelser for optagelse af dagsordenpunkter er bl.a.:  

- at forslaget fremsættes skriftligt af mindst 20 medlemmer af repræsentantskabet,  

- at forslaget fremsættes skriftligt af et flertal af hovedbestyrelsens medlemmer,  

- at forslaget har stor og aktuel foreningspolitisk relevans,  

- at forslaget handler om et emne, som er relevant for hele repræsentantskabet,  

- at forslaget indeholder væsentlig kritik af hovedbestyrelsen.” 

 

DN Lyngby-Taarbæks dagsordensforslag opfylder de 3 sidste begrundelser for optagelse af 

dagsordenspunkter på dagsordenen, fordi forslaget har stor og aktuel foreningspolitisk relevans, 

fordi forslaget handler om et emne, der er relevant for hele repræsentantskabet, og fordi forslaget 

indeholder væsentlig kritik af Hovedbestyrelsen. 

 

Den væsentlige kritik fremgår ganske vist ikke af selve forslaget, men den kommer meget tydeligt 

til udtryk i Hovedbestyrelsens begrundelser for at afvise forslaget og også i disse 3 begrundelser for 

forslaget:  

”Det er et alvorligt overgreb på det danske demokrati, hvis Danmarks Naturfredningsforening ikke 

kan benytte sine lovfæstede demokratiske rettigheder, fordi den frygter at miste dem, hvis den 
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benytter sig af dem.” 

 

”Det er en glidebane, hvis Danmarks Naturfredningsforening lader sig true til at undlade at benytte 

sine demokratiske rettigheder af frygt for at miste dem. Det vil kun opmuntre foreningens 

modstandere til at komme med endnu flere trusler, når de ser, at trusler får foreningen til ikke 

længere at benytte sine rettigheder.” 

 

”Der vil være mange værdifulde naturområder, landskaber og kulturværdier, der ikke vil kunne 

blive fredet fremover, hvis Danmarks Naturfredningsforening ophører med at rejse fredningssager 

alene.” 

 

Dagsordenudvalgets afvisning af vores forslag er ikke begrundet med, at det ikke opfylder nogen af 

de ovennævnte retningslinjer, men med at ”Dagsordenudvalget har besluttet ikke at optage forslaget 

på dagsordenen med henvisning til, at forslagsstiller har modtaget en redegørelse for 

fredningspraksis, som følger DN’s politiske ledelses beslutninger.” 

 

Dagsordenudvalget har således på vegne af Repræsentantskabet, som ifølge vedtægternes § 9 stk. 2 

er foreningens højeste myndighed, afvist forslaget med, at DN Lyngby-Taarbæk i 

Hovedbestyrelsens brev af 27. februar har modtaget en redegørelse for fredningspraksis, som følger 

DN’s politiske ledelses beslutninger.” 

 

Hermed afskærer Dagsordenudvalget Repræsentantskabet fra at benytte sin ret i vedtægterne til at 

ændre den politiske ledelses beslutninger ved at få dem behandlet på Repræsentantskabets møder. 

 

Dagsordenudvalget har således overtrådt både foreningens vedtægter og forretningsorden ved at 

have varetaget den politiske ledelses interesser i stedet for Repræsentantskabets interesser, fordi 

Dagsordenudvalget i vedtægterne netop har fået til opgave at afgøre, hvilke forslag der skal sættes 

på Repræsentantskabsmødets dagsorden for at sikre, at den politiske ledelse ikke kan forhindre, at 

der kommer dagsordenspunkter, der kritiserer og/eller kan ændre dens beslutninger.  

 

Hvordan kommer vi videre? 

 

DN Lyngby-Taarbæk ser 2 muligheder. 

 

1. At der til Repræsentantskabets møde til efteråret fremsendes et dagsordensforslag med kritik af 

Hovedbestyrelsens og Dagsordenudvalgets overtrædelse af foreningens vedtægter og 

Forretningsorden ved deres håndtering af DN Lyngby-Taarbæks forslag. 

 

2. At det forslag, som DN Lyngby-Taarbæk fremsendte den 15. februar, bliver sat på dagsordenen 

for det næste Repræsentantskabsmøde efter coronavirus-krisens afslutning. Dette vil blot kræve, at 

Dagsordenudvalget beslutter at ændre holdning, idet et punkt kan behandles blot det er optaget på 

Repræsentantskabsmødets dagsorden og udsendt senest 2 uger før mødet.  

Dette forslag vil samtidig betyde, at grundlaget for et dagsordensforslag til efterårets 

Repræsentantskabsmøde med kritik af Hovedbestyrelsen og Dagsordenudvalget for overtrædelse af 

foreningens vedtægter og forretningsorden vil bortfalde. 

 

Med venligt hilsen 

 

Hans Nielsen 

 

  



3 
 

Bilag 1 

 

DN Lyngby-Taarbæks kommentarer til 6 citater i Hovedbestyrelsens svar af 

27/2-2020: 
 

1. ”Det er ikke rigtigt, at DN ikke længere bruger sin selvstændige initiativret til at rejse nye 

fredningssager alene.” 

Men det står der heller ikke i DN Lyngby-Taarbæks forslag, at DN ikke længere gør. DNs politiske 

ledelse giver således Dagsordenudvalget indtryk af, at der en ukorrekt påstand i DN Lyngby-

Taarbæks forslag ved selv at fremsætte en ukorrekt påstand, så det giver indtryk af, at DN Lyngby-

Taarbæk har fremsat en ukorrekt påstand. 

 

2. ”I sagen om Esrum Søs omgivelser er det eksempelvis kun Hillerød Kommune, som støtter 

en fredning, mens de tre øvrige kommuner, som repræsenterer langt de fleste lodsejere 

omkring søen, er stærkt imod fredningen.” 

DN Lyngby-Taarbæk har i sit dagsordensforslag henvist til 2 fredningsforslag, hvor både 

kommunerne og staten har været imod at de blev rejst, fordi de herved vil miste retten til at anvende 

de fredede områder i strid med fredningen, men det er ikke tilfældet i fredningssagen om Esrum Søs 

omgivelser.  

De tre kommuner er ikke imod, at fredningen bliver rejst, men ”imod at fredningsforslaget pålægger 

de enkelte kommuner mange forpligtigelser, byrder og udgifter. Udover, at kommunerne skal betale 

25% af erstatningerne til lodsejerne skal kommunerne også betale omkostninger til anlæg og 

efterfølgende vedligeholdelse af stien, samt den nødvendige pleje for det fredede område. 

Udgifternes størrelse er ikke beskrevet, men må forventes at blive ganske omfattende.” (Bilag 2). 

Påstanden om at de tre kommuner er stærkt imod fredningen er ikke korrekt, da de ikke anmoder 

Fredningsnævnet om at afvise fredningsforslaget, sådan som det var tilfældet i de 2 sager fra Hyby 

Fælled og Botanisk Have i Århus, som DN Lyngby-Taarbæk har brugt som dokumentation for sit 

forslag, men kun om at tage hensyn til de tre kommuners udgifter i forbindelse med fredningen. 

 

3.  ”Når vigtige resultater ikke kan opnås gennem dialog, så tager vi konfrontationen og 

bruger den vigtige selvstændige initiativret, som vi har og skal passe godt på.” 

Fakta er, at denne vigtige selvstændige initiativret ikke er blevet anvendt af DN hverken i 2018 eller 

2019, mens den blev anvendt i samtlige fredningssager, der blev rejst i 2017 og 2018. Påstanden er 

derfor misvisende, fordi DNs ledelse ikke har taget konfrontationen siden den ændrede strategi i 

2017 og dermed ikke vist, at det er en del af den ændrede strategi fortsat at tage konfrontationen. 

DNs ledelse har heller ikke fremlagt noget dokument, der viser, at den i 2017 besluttede fortsat at 

tage konfrontationen. 

 

4. ”Selvfølgelig skal vi rejse fredningssager som er vigtige for naturen, og det mener jeg også, 

at vi gør.” 

DN Lyngby-Taarbæk har ikke påstået, at DN ikke har rejst fredningssager i 2018 og 2019, der er 

vigtige for naturen, for det kan DN selvfølgelig gøre uden at benytte sin ret til at rejse fredningsager 

alene. Påstanden er derfor misvisende, da den intet har med DN Lyngby-Taarbæks 

dagsordensforslag at gøre. 

 

5. ”Et godt eksempel er Vejle Ådal, hvor DN står alene imod kommunen og med 133 langt 

overvejende vrede lodsejere imod os. Men det er en vigtig sag, så der tager vi kampen.” 

Denne sag kan imidlertid ikke anvendes som et eksempel på, at DN tager kampen efter ændringen 

af DNs fredningsstrategi i 2017, fordi fredningssagen for Vejle Ådal blev rejst i marts 2017 som 

den første af DNs 4 fredningssager i 2017, og dermed inden DNs politiske ledelse ændrede 

foreningens fredningsstrategi. Da alle fredningssager i både 2018 og 2019 er rejst sammen med en 

kommune, er der ingen eksempler på, at DN har brugt sin ret til at rejse fredningssager alene til at 
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tage kampen op i en vigtig sag, siden fredningsstrategien blev ændret. Eksemplet er derfor 

misvisende. 

 

6. ”Jeg håber, at ovenstående giver svar på dine bekymringer.” 

DN Lyngby-Taarbæk finder ikke, at Hovedbestyrelsens brev giver nogen som helst svar på vores 

bekymringer, men tværtimod forstærker vores bekymringer ved at komme med 6 ukorrekte eller 

misvisende svar. Vi har således ikke i brevet kunnet finde et eneste sagligt argument for at afvise 

vores dagsordensforslag til Repræsentantskabsmødet. 
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Bilag 2 

 

De tre kommuners kritik af fredningsforslaget vedr. Esrum Sø 

 

 

 

 
 


