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Referat 
fra ekstraordinært HB-møde d. 26. marts 2020 
 
• Tid: Torsdag d. 26. marts kl. 13.00 – 15.00  

• Sted: Zoom-møde 

• Deltagere: Maria Reumert Gjerding (mødeleder), Hans Jürgen Stehr, Martin Vestergaard, Rune Engel-
breth Larsen, Sebastian Jonshøj, Thorkild Kjeldsen, Peter Esbjerg, Louise H. H. Villumsen, Birgitte  
Marcussen, Jonas Geldmann, Lone Søderkvist Kristensen 

• Fra Sekretariatet: Lars Midtiby, Morten Pedersen, Simon Leed Krøs (TR), Mads Peter Aagaard (ref.) 
 

 
1.xGodkendelse af dagsorden  
Kl. 13.00  

 
Bilag:  
Intet bilag. 
 
Konklusion 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
 
2. Godkendelse af referat fra mødet d. 24. januar 2019  
Kl. 13.00  
 
Bilag:  
2-1 Referat fra HB’s møde d. 24. januar 2019 
 
Konklusion 
Referatet blev godkendt. 
 
 
3. Coronakrisens betydning for DN 
Kl. 13.00 – 13.30 
 
Sagsfremstilling:  
Coronakrisens betydning for DN. Orientering ved præsidenten og direktøren - herunder betydning for det 
løbende arbejde, strategiprocessen, affaldsindsamlingen mm.    
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HB skal: 
Orienteres om Coronakrisens betydning for DN. 
 
Bilag: 
Intet bilag 
 
Konklusion: 
Maria orienterede om, at politisk er mange ting sat i bero pga. Corona-krisen. Der er udsigt til økonomsik 
recession, når selve Corona-krisen er overstået. Derfor må vi regne med, at vækst og arbejdspladser kom-
mer til at fylde rigtig meget.  
 
Dermed vil det blive en større opgave at løfte foreningens dagsordner. Omvendt skal DN også gribe de mu-
ligheder, der opstår – f.eks. i form af input til en eventuel kickstart af økonomien.  
 
DN skal have indspil klar, der sikrer, at det bliver den grønne omstilling, der kommer i centrum. Den igang-
værende krise skal være afsættet for et stort spring fremad i grøn retning. Nogle af de hidtidige måder at 
gøre tingene på skal ikke fortsætte. DN skal være klar til at spille ind med f.eks. en ’Green New Deal’-kam-
pagne, idéer til grønne arbejdspladser mm.  
 
Men DN skal også være opmærksom på, hvor naturen bevæger sig hen på den politiske dagsorden. Natu-
ren risikerer at blive gemt og glemt og skal derfor være et andet fokusområde. Det bliver ikke nemt, men vi 
skal ikke give op. Derfor er vores allerede planlagte naturkampagne så vigtig. Biodivesitetskrisen og klima-
krisen har lige stor betydning. Mange bliver i disse dage mindet om, hvor vigtig naturen er. Det skal vi bygge 
på. 
 
Lars orienterede om, at der i sekretariatet er blevet lyttet til myndighedernes anbefalinger, og stort set alle 
sekretariatsansatte arbejder i øjeblikket hjemmefra. I den forbindelse er man blevet introduceret til – og 
mindet om - nye arbejdsformer, der måske skal fastholdes efter krisen. Lokale og nationale arrangementer 
er alle aflyst eller udskudt. 
 

• Affaldsindsamlingen bliver en del af world cleanup day d. 19. september. 
• Naturmødet er aflyst. 
• Folkemødet forventes aflyst. 

 
Ovst. aflysninger påvirker arbejdet i sekretariatet meget. 
 
Fra HB’s side blev der opfordret til, at DN er offensiv i denne tid. Naturen er det sikreste sted at opholde 
sig. Kan der findes 300 mia. til hjælpepakker afledt af Corona-krisen, kan der også findes et par mia til natu-
ren. 
 
Der blev også gjort opmærksom på, at myndighederne allerede er i gang med at lave små fragmenterede 
projekter. DN skal ikke acceptere, at kommende politiske dagsordener ikke også kommer til at handle om 
natur. Fredningerne er oplagte at tage udgangspunkt i. 
 
Et andet synspunkt var, at DN bør agere besindigt og ikke forivre sig. Måske vil det være bedst at vente til 
efter Påske med at gå i offensiven.  
 
I forbindelse med strategiprocessen orienterede Lars om, at forårets REP var tiltænkt en vigtig rolle. Da mø-
det nu er aflyst, har styregruppen besluttet at gennemføre en mere dynamisk proces med flere testforsøg 
end oprindeligt tænkt. 
 
Lars oplyste, at DN’s advokat, Peter Lambert, betegner den nuværende situation som ’force majeure’ og 
foreslår at udskyde og afvikle Repræsentantskabsmødet som en delvis elektronisk begivenhed. 
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Der blev gjort opmærksom på, at medlemmerne af Repræsentantskabet har vidt forskellige tekniske forud-
sætninger for at kunne deltage i et elektronisk møde, samt at der er præcedens for at flytte et REP-møde, 
hvilket senest skete i forbindelse med strukturreformen. 
 
Det blev foreslået at invitere Dagsordenudvalget til at deltage i overvejelserne om den mest hensigtsmæs-
sige afvikling af de vedtægtsbestemte dele af det aflyste forårsmøde. 
 
HB besluttede, at Sekretariatet 
 

• Anmoder Repræsentantskabet skriftligt om at godkende regnskabet samt at udskyde øvrige beslut-
ninger til efterårets møde. 

• Beder Dagsordenudvalget kommentere idéen om at udskyde forårsmødets beslutninger til efter-
årets møde – med undtagelse af regnskabets godkendelse, som Repræsentantskabet anmodes om 
at godkende skriftligt. 

• Beder Peter Lambert kommentere, hvordan valget af to HB-medlemmer bedst afvikles, længden af 
de valgte medlemmers valgperiode, samt om nogle HB-medlemmer vil være inhabile i den mellem-
liggende tid. 

 
 
4. Naturkampagnen 
Kl. 13.30 – 14.15 
 
Sagsfremstilling:  
Kampagneteamet gav på decembermødet et kort oplæg, om hvad der generelt kendetegner den gode kam-
pagne. Herefter gav HB input til målsætninger, målgrupper og hovedbudskab(er). Kampagneteamet er nu 
klar med en status på sit arbejde.   
  
HB skal:  
Orientere sig om status for arbejdet med Naturkampagnen   
  
Bilag:  
4-1 Natur Nok? Kampagnenotat 
 
Konklusion 
 
HB orienterede sig om en række træk ved den foreløbige kampagnemodel: 
 

• Formålet er at skabe indre billeder mhp. at vække følelser.  
• Et vigtigt omdrejningspunkt er en ’web-feature’ (kendt fra bl.a. DR og Politiken), dvs. en slags en 

hjemmeside. I takt med at man scroller ned på siden, vises forskellige indslag. Erfaringsmæssigt er 
dette en god måde at formidle forskelligartet og svært tilgængelig information på en lettilgængelig 
måde. 

• Hjemmesiden suppleres med en underbyggende faktaside, som forklarer biodiversitetsdelen, samt 
en underskriftsside, som registrerer underskrifter. Dette element er vigtigt for at give befolkningen 
handlemulighed. Den mindst uforpligtende handling mulig er at skrive under på et formål. Kampag-
nen måles også på sine evne til at generere ’leads’, hvortil underskrifterne er nødvendige. På grund 
af Corona-situationen har DN ingen ’facere’ på gaden i øjeblikket. Facerne står normalt for ca. 20 % 
af hvervningen, som derfor må foregå på andre måder. 

• Kampagnen omfatter et brev til regeringen. Brevet behøver ikke oplyse antallet af danskere, der 
har skrevet under på indsamlingen, men der er mulighed for det. Underskriftsmodulet indeholder 
en tæller. 

• Forløbet, en besøgende på hjemmesiden tages igennem: 1) ”Se, hvordan naturen var engang” 2) 
”Se, hvad vi mennesker har udsat naturen for” 3) ”Se, hvad naturen kan blive til igen, hvis vi sam-
men beslutter os for at gøre noget ved det” 
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• Den oprindelige plan var, at kampagnen skulle være hængt op på afdelingernes ture. Den nuvæ-
rende situation gør, at lokalafdelingernes inddragelse skal gentænkes. Sekretariatet modtager 
gerne forslag til, hvordan afdelingerne bedst inddrages. 

• Konteksten for kampagnen er DR’s ’Vilde Vidnunderlige Danmark’ fra og med d. 12.april og 6 uger 
frem. Myndighederne anbefaler at opholde sig udendørs, hvilket folk lader til at tage til sig. DR’s 
serie giver et godt afsæt, som DN’s digitale team understøtter, og som guider folk ind på DN’s og 
Naturkampagnens sider.  

• Udendørs sommerbiograf-spots er droppet. TV-reklamer overvejes i stedet.  
• Dele af budgettet overføres muligvis til perioden op til biodiversitetsforhandlingerne samt diverse 

biografer til efteråret. 
• Lancering: Start maj. Til den tid har der været vist 3 afsnit af DR’s serie. Mediebilledet handler lige 

nu om Corona. Kampagneteamet følger situationen, da det ikke giver mening at lancere naturkam-
pagnen midt i en Corona-dagsorden. Corona-udbredelsen ventes at toppe i midten af april. 

 
HB havde følgende input: 
 

• Logoet kan fejllæses som ’Natur No’ i stedet for ’Natur Nok?’ 
• Naturen ikke er grøn men flerfarvet. Forslag: at indarbejde flerfarvede stilisrerede blomster i logoet 

i stedet for den rene grønne farve. 
• For meget plads uden om de grafiske elementer.  
• Grafikken ligner et bogstavpuslespil svarende til, hvad Experimentariat også har brugt som virke-

middel.  
• Baggrunden for bleg.  
• DN’s logo savnes. 
• Uklart hvordan lokalafdelingerne inddrages. 
• Undlad at bede om telefonnummer i forb. m. underskriftsindsamling. Dette kan afskrække mange 

fra at skrive under. 
• Levende billeder meget vigtige – de skal være ’breath taking’. Især når kampagnen lægger sig i slip-

strømmen af DR’s serie. Billederne bør adskille sig fra, hvad DN ellers plejer at vise. Kampagnen skal 
også vise det grimme og ulækre natur. Hjemmeside og quiz er perifære sammenlignet med bille-
derne. 

• Kampagnen bør ikke handle om, at naturen er forarmet pga. landbruget. 
• Dårlig idé med underskriftsindsamling: Under 50.000 underskrifter er et dårligt resultat - og et kon-

traproduktivt signal. Det risikerer ikke desto mindre at blive udkommet. Alternativt forslag: Offent-
ligt brev underskrevet af Maria som repræsentant for 130.000 medlemmer. 

• Underskriftsindsamlingen bør ikke kun generere leads. 
• Lokalafdelingerne bør klædes på – nu! – med tillokkende tilbud til at tage folk med ud i naturen til 

maj. 
• Afdelingerne bør inviteres til at levere 5-7 forslag til lokale udflugtsmål, som bakker op om kampag-

nen. Når det i øjeblikket ikke er muligt at lave selve turene, kan afdelingerne lave turforslagene og 
knytte dem op på kampagnen.  

• De lokale vil gerne inddrages og spille en rolle i store kampagner, som står i AP’en. Vigtigt at hen-
vende sig til afdelingerne og fortælle om hovedelementerne i kampagnen, og om hvad der forven-
tes, at de lokale gør. Afdelingerne skal tænkes ind i kampagnen fra start. 

• Vigtigt at sparre med medicinske samarbejdspartnere, så DN ikke rådgiver i modstrid med lægefag-
lige kræfter. 

• Vigtigt, at HB får de politiske budskaber til godkendelse, inden de lanceres. Det skal være de vigtig-
ste budskaber, der bringes til torvs.  

• Brevet til regeringen risikerer at binde DN på hænder og fødder. I stedet for at brevet skal lokke så 
mange som muligt til at skrive under, bør brevet handle om, hvad DN ønsker at meddele regerin-
gen. 

• Hvad er kampagne-sitets levetid? Sitet kunne også være interessant efter kampagnen. 
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HB besluttede at  
 

• Godkende kampagneoplægget under forudsætning af en klar inddragelse af afdelingerne med ef-
terfølgende opfølgning. Opfølgningen skal give viden om, hvorvidt afdelingerne har oplevet en for-
bedring i inddragelsen af dem. 

• Understrege, at naturkampagnen ikke er en medlemshvervekampagne - men netop en natur-kam-
pagne.  

• Godkende, at et lille element af kampagnen vil kunne bidrage til medlemshvervningen, men det 
helt primrære fokus skal være på at formidle kampagnens budskab.  

• Understrege, at indholdet af brevet til regeringen skal afspejle DN’s holdning. 
• Bestille en Podiohøring af brevet til regeringen, inden det afsendes. 

 
 
5. Årsregnskab og status for aktiviteterne i 2019  
Kl. 14.15 – 14.35 
 
Sagsfremstilling:  
På forårets REP-møde skulle Repræsentantskabet have godkendt DN’s årsregnskab efter indstilling fra HB. 
Som grundlag herfor skulle Sekretariatet have fremlagt årsregnskab, revisionspåtegning, ledelsespåtegning 
og ledelsesberetning (tilsammen kaldet ’Årsrapport’ i henhold til lovgivningen) sammen med en indstilling 
til Årsregnskab 2019 og den tilhørende status for gennemførelse af aktiviteterne i AP2019.  
 
HB skal: 
• Godkende årsregnskabet, som det foreligger 
• Indstille årsregnskabet til godkendelse af Repræsentantskabet 
• Beslutte status for AP2019 med henblik på forelæggelse for REP 
• Træffe beslutning om eventuel overskudsdisponering 
• Vedtage grundkapitalens størrelse  
 
Bilag: 
5-1 Årsrapport for 2019 
5-2 Helårsstatus for AP2019 
5-3 Budget kontra realiseret 2019 
5-4 Forslag til overskudsdisponering 
5-5 Grundkapitalens størrelse 
5-6  Revisionsprotokol 
 
Konklusion 
 
HB orienterede sig om, at foreningen forlod 2019 med et overskud. De primære grunde til det positive re-
sultalt er: 
 

• Øgede indtægter fra medlemmer. En fremgang på 2.594 medlemmer, reduceret frafaldsprocent fra 
10 til 8,4 procent kombineret med et større gennemsnitligt støttebeløb fra medlemmerne. 

• HB’s beslutning i 2019 om at udskyde naturkampagnen. 
• Længere perioder med vakante stillinger i 2019. 
• Skarpere budgetstyring har betydet mindreforbrug på en lang række udgiftsposter. 

 
Revisionsprotokollen indeholder enkelte anmærkninger, som har Sekretariatets bevågenhed:  
 

• Mindre fejl i posteringerne.  
• Udfordringer i momsopgørelsen. Dele af forklaringen findes her i Danmark Planter Træer-samarbej-

det, og behovet for en mere robust administrationsstyring. 
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Forslag til disponering af overskudet omfatter: 
 

• Indstilling om egenkapital: Grundkapitalen fastholdes på 16.000.000 kr., arbejdskapitalen udbygges 
med 2.000.000 kr., så den herefter vil være på 11.392.000 kr. DN’s egenkapital vil herefter være 
27.392.000 kr. 

• Der afsættes 350.000 kr. til skoletjenesten. 
• Det indstilles, at naturkampagnen i 2020 udbygges med 1.000.000 kr. svarende til besparelsen i 

2019. 
• Der afsættes 1.200.000 kr., til at DN kan ansætte en fondsmedarbejder i to år. Stadig flere fonde 

vægter større strategiske satsninger. Det rummer gode muligheder for DN men gør samtidig  
forarbejdet stadig mere krævende. 

• 217.000 kr. afsættes til digital fundraising i forbindelse med Vores Natur. 
 
Der blev efterspurgt en nærmere uddybning af, hvordan de foreslåede midler til hhv. skoletjenesten og Vo-
res Natur, påtænkes fordelt. Svaret vedr. skoletjenesten var, at den grundlæggende diskussion af, hvad sko-
letjenesten skal kunne, og hvordan den spiller den ind i DN’s øvrige arbejde, kommer til at indgå i arbejdet 
med organisationsstrategien. Mht. Vores Natur vil midlerne gå til at få folk til at vælge DN aktivt til, i stedet 
for at vi skal opsøge dem – dvs. at midlerne bl.a. vil gå til annoncering. 
 
Et andet spørgsmål gik på, om vedtægterne tillader, at HB ansætter en fondsmedarbejder for mere end et 
enkelt år. Der blev svaret, at Repræsentantskabet kan tage stilling til alle udgiftsposter i forrbindelse med 
AP og budget.  
 
Der blev efterlyst begrundelser for forslaget til overskudsdisponeringen og udtrykt ønske om flere midler til 
analyser. Blandt begrundelserne for overskudsdisponeringen blev nævnt, at DN i nogle år har brugt af egen-
kapitalen. Det vurderes derfor fornuftigt at sætte ind på egenkapitalen, nu hvor en recession kan forventes. 
Forslaget til fondsmedarbejderen blev begrundet med, at bl.a. DN’s strategi formentlig vil byde på drømme, 
som rækker ud over budgettet. Derfor bør DN have fat i nogle af de mange midler, som diverse fonde invi-
terer bl.a. DN til at søge. Ansøgningsprocesserne har i dag en så omfattende og strategisk karakter, at det 
er vanskeligt for fagmedarbejderne at håndtere dem. Vedr. digital fundraising blev det konstateret, at 
mange er trætte af facere, telefonsalg mm. Derfor foreslås det at investere mere i digital fundraising, så DN 
kan blive bedre til det. Der blev gjort opmærksom på en allerede bestående pulje af analysemidler på 
500.000,-. Spørgsmålet, om der er behov for flere analysemidler, står åbent. Det blev foreslået, at fagmed-
arbejderne benytter den aktuelle periode med hjemmearbejdsplads til at udføre analyser. 
 
HB besluttede at  
 

• Bede sekretariatet om at tydeliggøre, hvilke indsatsområder overskudsdisponeringen tilgodeser, 
samt at begrunde forslagene til disponering af overskuddet mhp. forelæggelse for REP. 

• Godkende regnskabet og de detilhørende bilag. 
 
 
6. Kommende HB-møder  
Kl. 14.35 – 14.45 
 
Sagsfremstilling: 
HB kaster et blik på den løbende dagsorden såvel som den rullende arbejdsplan. Der er pt blot et punkt på 
den løbende dagsorden: Orientering om Femern Bælt-forbindelsen (oplæg vedr. store anlægsarbejder).  
 
HB skal: 
Beslutte tidspunkt og form for behandlingen af punktet. 
 
Bilag: 
Intet bilag 
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Konklusion 
 
HB gav udtryk for tilfredshed med Zoom-platformen. 
 
HB besluttede at 

• Afvikle aprils møde vha. Zoom med forudgående høringsperiode for dagsorden og udsendelse af 
fysiske dokumenter. 

• Indstille til repræsentantskabet og dagsordenudvalget, at valget til HB udskydes til efterårets Re-
præsentantskabsmøde.  

 
 
7.xEvt.  
Kl. 14.45 – 14.55 
 
 
HB's rullende arbejdsplan 

 
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 
Orienteres om 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 
Orienteres om 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 
Orienteres om 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  
Orienteres om 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  
Orienteres om status for DN’s strategiproces 

 
REP-møde lør-søndag 21.-22. november  
Naturpolitisk debat med udgangspunkt i præsidentens naturpolitiske beretning  
Beslutte Aktivitetsplan og Budget 2021  
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HB-møde fredag 4. december  
Drøfte opfølgning på efterårets REP-møde  
Beslutte fredningsstrategi 
Julehygge 
 


