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Dagsorden for HB-seminar  
d. 19.-20. juni 2020 
 

• Tid: Fredag d. 19. juni kl. 10.00 – lørdag d. 20. juni kl. 13.15  

• Sted: Skovsgaard Gods, Kågårdsvej 10, 5900 Rudkøbing 

• 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 Mar-
cussen, Jonas Geldmann, Lone Søderkvist Kristensen 

• Fra Sekretariatet: Lars Midtiby, Morten Pedersen, Mikkel Havelund, Louise Puck Hansen, Michael Ohm-
sen (pkt. 2), Signe Skovmand (pkt. 2), Mads Peter Aagaard Madsen (ref.) 
 
 

 
FREDAG 

 

Ankomst 
Kl. 9.30 – 10.00  
 
 
1. Godkendelse af referat  
Kl. 10.00  
 
HB skal:  
Godkende referat fra HB-mødet d. 24. april 2020 
 
Bilag:  
1-1 Referat fra HB’s møde d. 24. april 2020 
 
 
2. DN’s miljøkampagne 
Kl. 10.00 – 10.30 
 
Sagsfremstilling: 
Repræsentantskabet besluttede på sit efterårsmøde sidste år, at der skal afvikles en miljøkampagne i 2020. 
For at sikre rettidig HB-involvering og styrke beslutningsprocesserne har HB vedtaget en beslutningsramme, 
der sikrer politisk inddragelse så tidligt som muligt i kampagnernes tilblivelsesproces. Kampagneteamet gi-
ver et kort oplæg om kampagnen og uddeler på mødet et kort brief.  
 
HB skal: 
Drøfte den overordnede politiske ramme for miljøkampagnen. 
 
Bilag: 
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Intet bilag 
 
 
3. Organisationsstrategi  
Kl. 10.30 – 12.00 
 
Sagsfremstilling:  
HB har taget initiativ til en ny overordnet forenings- og organisationsstrategi, der forholder sig til DN’s ker-
neværdier, identitet og retning. Der gives en kort præsentation af de væsentligste nedslagspunkter fra ana-
lyserne. 
 
HB skal:  

- Orientere sig om og drøfte de væsentligste resultater af de øvrige analyser, der er blevet udarbej-
det som en del strategiprocessen.  

- Påbegynde visionsdebatten    
 
Bilag: 
3-1 Foreløbige resultater fra medlemsundersøgelsen  
3-2 Foreløbige resultater fra image-undersøgelsen (tilgængelig på Podio) 
3-3 Foreløbige resulatter fra virksomhedsundersøgelsen (tilgængelig på Podio) 

 
 

--- 
Frokost kl. 12.00 - 13.00 

--- 
 
 

3.xxOrganisationsstrategi (fortsat) 
Kl. 13.00 – 14.30 
 
 
4. Orientering fra Danmarks Naturfond  
Kl. 14.30 – 16.00 
 
Sagsfremstilling:  
Danmarks Naturfond giver en orientering om fondens aktuelle udviklingsarbejde med særligt fokus på 
Skovsgaard Gods. 
 
HB skal: 
Orientere sig om fondens udviklingsarbejde. 
 
Bilag: 
Intet bilag 
 
 
5. AP2021  
Kl. 16.00 – 18.00 
 
Sagsfremstilling:  
HB tager den første drøftelse af, hvilke politiske og organisatoriske mål DN skal arbejde for i 2021. De politi-
ske mål og foreløbige strategiske overvejelser er udgangspunktet for sekretariatets arbejde med AP2021. 
Inden sommerferien sendes et brev fra Maria på vegne af HB ud i organisationen med henblik på at få input 
til HB’s fortsatte drøftelser.   
 



 3 

HB skal: 
Drøfte de overordnede prioriteringer i kommende AP2021  
 
Bilag: 
Intet bilag 
 
 
6. Modtagelse af arv 
Kl. 18.00 – 18.15 
 
Sagsfremstilling: 
Boet efter Henning Georg Pedersen ønsker at overdrage DN ¼ af et lod på 4.375,5 m2 af Vår Holm som 
gave. DN Aalborg anbefaler, at gaven modtages. Det er særligt begrundet i, at ejerskabet af loddet vil 
kunne give DN mulighed for konkret dialog om forvaltning af Vår Holm. 
 
HB skal: 

- Beslutte, om skal modtage arven på ¼ af matr. Nr. 15 Vår Holm, Farstrup på i alt 17.502 m2, og af-
holde overdragelsesudgifter på kr. 17.700,-. 

- Beslutte, hvorvidt Danmarks Naturfond skal anmodes om at overtage loddet. 
 

Bilag: 
6-1 Indstilling til arvemodtagelse af lod af Vår Holm 
 
 
7. Erstatningsnatur 
Kl. 18.15 – 18.45 
 
Sagsfremstilling: 
HB har ønsket et oplæg om DN’s holdning til erstatningsnatur og en række retningslinjer for afdelingernes 
arbejde med erstatningsnatur. 
 
HB skal: 
Drøfte det foreliggende udkast samt afklare den videre proces for udkastet. 
 
Bilag: 
7-1 Oplæg til HB om erstatningsnatur 
  
 
 

--- 
Middag kl. 19.00 – 21.00  

--- 
 

Løst & fast 
Kl. 21.30 – ? 
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LØRDAG 
 
 

--- 
Morgenmad Kl. 7.00 – 9.00 

--- 
 
 
 

8. 2020-budget for naturejendomme  
Kl. 9.00 – 9.10 
 
Sagsfremstilling: 
Det indstilles, at der i overensstemmelse med samarbejdsaftalen overføres kr. 450.000,- fra DN til Dan-
marks Naturfond (DKNF) som bidrag til at dække udgifter i 2020 til fondens forvaltning af natur.  
 
DN skal: 
Beslutte, om indstillingen til at overføre 450.000,- fra DN til DKNF skal vedtages. 
 
Bilag: 
8-1 Indstilling til overførsel af midler til naturforvaltning 
8-2 Redegørelse for budget 2020 
8-3 Samarbejdsaftale 2020-25 
 
 
9. Frikøb af vicepræsident  
Kl. 9.10 – 9.40 
 
Sagsfremstilling: 
Repræsentantskabet besluttede på sit efterårsmøde sidste år at frikøbe vicepræsidenten til aflastning af 
præsidenten. HB har understreget, at der er tale om et forsøg, som evalueres i juni 2020. Herefter vurderes 
det, om ordningen skal fortsætte. HB understreger, at der med denne frikøbsordning til aflastning af præsi-
denten ikke er tale om indsættelse af et formandskab. 
 
HB skal: 

- Drøfte ordningen til frikøb af vicepræsidenten 
- Beslutte, om ordningen skal fortsætte 

 
Bilag: 
9-1 Evalueringsnotat (eftersendes) 
 
 
10. DN’s bankforbindelser 
Kl. 9.40 – 10.00 
 
Sagsfremstilling: 
Danske Bank tilbyder DN favorable vilkår for foreningens midler. 
 
HB skal: 

- Beslutte, om DN skal anvende Danske bank som en af foreningens primære bankforbindelser ved 
siden af AL og Merkur. 

 
Bilag: 
Intet bilag 
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11. DN’s indspil til biodiversitetspakken 
Kl. 10.00 – 11.30 
 
Sagsfremstilling: 
HB drøftede på sit seneste møde i april et foreløbigt udkast til DN’s indspil til biodiversitetspakken. Der fo-
religger nu et revideret, gennemskrevet udkast. 
 
HB skal: 
Drøfte det nye udkast samt afklare den videre DN-høringsproces for udspillet. 
 
Bilag: 
11-1 Udkast til baggrundsrapport 
 
 
12. Forårets repræsentantskabsmøde 
Kl. 11.30 – 11.45 
 
Sagsfremstilling: 
Repræsentantskabsmødet d. 28.-29. marts i Rebild blev aflyst. Årsagen var forbuddet mod store forsamlin-
ger, som følge af Corona-virussen. HB og Dagsordensudvalget drøftede, hvordan vedtægterne dermed 
bedst overholdes, og man fremsatte 7 forslag, som Repræsentantskabet inviteredes til at stemme om. Re-
præsentantskabet har nu godkendt alle 7 forslag. 
 
HB skal: 
Drøfte og evaluere afviklingen af forårets vedtægtsbundne repræsentantskabspunkter. 
 
Bilag: 
12-1 Afstemningsrapport 
 
 
13. Kommende HB-møder  
Kl. 11.45 – 12.00 
 
Sagsfremstilling: 
HB kaster et blik på den løbende dagsorden samt den rullende arbejdsplan.  
 
HB skal: 
Drøfte forventningerne til kommende dagsordener 
 
Bilag: 
Intet bilag 

 
--- 

Frokost kl. 12.00 – 12.30 
--- 

 
 
14. Opgavekommissorier til de Faglige Udvalg 
Kl. 12.30 – 12.50 
 
Sagsfremstilling: 
HB har på sit seneste møde besluttet at udforme konkrete bestillinger til de Faglige Udvalgs arbejde det 
kommende år. På baggrund af en dialog med formændene for de faglige udvalg præsenteres et forslag til 
de opgaver, som HB ønsker løst af de faglige udvalg i 2020. 
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HB skal: 
Beslutte, om opgavekommissorierne, der fremgår af bilaget, skal videregives fra HB til de tre faglige udvalg 
 
Bilag: 
14-1 HB-indstilling til kommissorier for faglige udvalg 
 
 
15. Aktuelle sager  
Kl. 12.50 – 13.10 
 
Sagsfremstilling: 
Fast punkt, hvorunder HB har mulighed for at drøfte særlige emner. Ønsker fremsættes i dagsordenens  
høringsperiode. I høringsperioden er der fremkommet ønsker om at drøfte flg. punkter: 
 
HB skal: 

- Orientere sig om et forslag fra DN Rebild om at værtskabet for repræsentantskabsmødet til foråret 
2021 tilfalder Rebild i stedet for Korsør. De allerede indgåede aftaler udskydes med et halvt år. 

- Drøfte hvordan HB skal forholde sig til Skovfonden. Angiveligt arbejder flere andre NGO'er på et 
fælles udspil til DGK.  

 
Bilag: 
Intet bilag 
 
 
16. Evt.  
Kl. 13.10 – 13.15 
 
 
HB's rullende arbejdsplan 

 
 
HB-møde fredag 21. august  
Beslutte opdateret budget 2020 på basis af halvårsregnskab  
Drøfte halvårsstatus for AP  
Beslutte prioriteringer og rammer for AP2021 (første udkast)  
Drøfte indhold på efterårets REP-møde 
Orienteres om status for DN’s strategiproces 
Drøftelse af DN’s holdning til biogas 
Miljøkampagnen 
 
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 
Orientering om Femern Bælt-forbindelsen (oplæg vedr. store anlægsarbejder) 
 
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  
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Beslutte Aktivitetsplan og Budget 2021  
 
HB-møde fredag 4. december  
Drøfte opfølgning på efterårets REP-møde  
Beslutte fredningsstrategi 
Julehygge 
 
 
HB's løbende dagsorden 
 
 


