
 
 
Dato: 14. august 2020 
Til: Hovedbestyrelsen 
Sagsbehandler: Mads Peter Aagaard Madsen, mads@dn.dk, 20 86 24 94 
 

 
 

 
 
 

Dagsorden for HB-møde d. 21. august 2020 
 
• Tid: Fredag d. 21. august kl. 9.30 – 16.20 

• Sted: Masnedøgade 20, 2100 København Ø 

• 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, Luise Sander-
hoff Østerlund, Søren Mollerup Dawe, Michael Ohmsen, Signe Skovmand, Simon Leed Krøs (TR), Ida 
Marxen Søndergaard Nielsen (Ref.) 

 
 
1. Hovedbestyrelsens egen tid  
Kl. 9.30 – 10.00  
 
2. Godkendelse af referat  
Kl. 10.00  
 
HB skal:  
Godkende referat fra HB-seminaret d. 19.-20. juni 2020 
 
Bilag:  
2-1 Referat fra HB-seminaret d. 19.-20. juni 2020 
 
 
3. Halvårsregnskab og AP-status  
Kl. 10.00 – 11.00 
 
Sagsfremstilling:  
HB gør status for DN’s økonomi og aktiviteter pr. 30. juni 2020, så forventningerne til hele 2020 kan af-
stemmes, og der kan foreligge et godt grundlag for arbejdet med Aktivitetsplanen for 2021.  
 
HB skal:  
- Beslutte opdateret budget 2020.  
- Drøfte halvårsstatus for AP. 

 
Bilag: 
3-1 Budgetopfølgning 2. kvt 2020  
3-2 Forklaring af halvårsregnskabet 
3-3 AP-status for 2020 
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4. AP2021  
Kl. 11.00 – 12.00 
 
Sagsfremstilling:  
Den 13. august fristen for input fra organisationen, og der er udarbejdet en første skitse til AP2021, som 
skal førstebehandles. På baggrund af HB’s input under behandlingen bliver skitsen tilrettet, så HB kan ved-
tage sit endelige forslag til AP2021 på næste møde den 2. oktober. Dette bliver udsendt til Repræsentant-
skabet, som da har mulighed for at fremsætte ændringsforslag til behandling på REP-mødet d. 5. novem-
ber. 
 
HB skal: 
Beslutte prioriteringer og rammer for AP2021 (første udkast) 
 
Bilag: 
4-1 Første skitse til AP2021 
4-2 Første udkast til budget for 2021  
4-3 Input fra organisationen til AP2021 
4-4 Opgørelse over årsværk 
4-5 AP2021 Budgetskema 
4-6 Budgetsammenligning 2020-2021 

 
 

--- 
Frokost kl. 12.00 - 12.30 

--- 
 
 
5. Biodiversitetsrapport 
Kl. 12.30 – 12.45 
 
Sagsfremstilling: 
DN skal aflevere et indspil til Regeringens biodiversitetspakke. Et udkast til indspillet skal i høring i DN’s af-
delinger. HB har drøftet et foreløbigt udkast på sit seneste møde og havde en række ønsker til justeringer.  
Det har ikke været muligt at færdiggøre et nyt udkast, derfor foreslås en ny proces for færdiggørelse. 
 
HB skal: 
Drøfte den foreslåede proces for færdiggørelse af DN’s indspil. 
 
Bilag: 
5-1 Proces for baggrundsrapport 

 
 

6. DN’s bankforbindelser 
Kl. 12.45 – 13.00 
 
Sagsfremstilling: 
Danske Bank tilbyder DN favorable vilkår for foreningens midler. HB forholder sig til et forbedret beslut-
ningsgrundlag. 
 
HB skal: 
Beslutte, om DN skal anvende Danske bank som en af foreningens primære bankforbindelser ved siden af 
AL og Merkur. 
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Bilag: 
6-1 Danske Bank som samarbejdspartner igen 
 
 
7. Erstatningsnatur 
Kl. 13.00 – 13.45 
 
Sagsfremstilling: 
Det er besluttet at udarbejde retningslinjer for DN’s arbejde med erstatningsnatur. HB har på baggrund af 
et første udkast ønsket er række præciseringer. Der foreligger nu et revideret udkast. 
 
HB skal: 
Drøfte det revidere udkast samt den efterfølgende proces i DN. 
 
Bilag: 
7-1 Revideret oplæg om erstatningsnatur 
 
 
8. DN’s miljøkampagne 
Kl. 13.45 – 14.15 
 
Sagsfremstilling: 
Kampagneteamet præsenterer bud på årets miljøkampagne med fokus på kilder til forurening af drikkevan-
det. Der udarbejdes et kort konceptpapir, som uddeles på mødet til drøftelse og feedback. 
 
HB skal: 
Drøfte og give input til årets miljøkampagne. 
 
Bilag: 
Intet bilag 
 
 
9. Strategiproces 
Kl. 14.15 – 15.00 
 
Sagsfremstilling: 
HB har taget initiativ til en ny overordnet forenings- og organisationsstrategi, der forholder sig til DN’s ker-
neværdier, identitet og retning. 
 
HB skal: 
Orienteres sig om status for DN’s strategiproces 
 
Bilag: 
Intet bilag 
 
 
10. Repræsentantskabsmøde - forår og efterår 2020 
Kl. 15.00 – 15.30 
 
Sagsfremstilling: 
Repræsentantskabsmødet d. 28.-29. marts i Rebild blev aflyst. Årsagen var forbuddet mod store forsamlin-
ger, som følge af Covid-19. HB og Dagsordensudvalget drøftede, hvordan vedtægterne dermed bedst over-
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holdes, og man fremsatte 7 forslag, som Repræsentantskabet inviteredes til at stemme om. Repræsentant-
skabet godkendte alle 7 forslag. 
 
Den 21.-22. november påtænkes efterårets REP-møde afholdt i Middelfart. OU har forholdt sig til smitterisi-
koen og mulige tiltag, der kunne tænkes at reducere risikoen for, at repræsentantskabsmødet endnu en-
gang må aflyses.  
 
HB skal: 
- Drøfte og evaluere afviklingen af forårets vedtægtsbundne repræsentantskabspunkter. 
- Drøfte de nærmere rammer om afviklingen af efterårets REP-møde i lyset af Covid-19 
 
Bilag: 
10-1  Afstemningsrapport 
10-2 Om for- og efterårets REP-møder 
 
 
11. Podio  
Kl. 15.30 – 15.45 
 
Sagsfremstilling: 
En elektronisk høringsproces er den eneste ramme inden for hvilken, HB kan træffe beslutninger på Podio. 
Men hvilken brug og hvilke sager egner sig derudover til Podio? Spørgsmålet er relevant, ift. hvilke krav et 
HB-medlem med rimelighed kan stille sig selv, når det gælder at følge med i aktiviteten på Podio.  
 
HB skal: 
Drøfte uformelt, om der er behov for en præcisering af retningslinjerne for HB’s brug af Podio 
 
Bilag: 
Intet bilag 
 
 
12. Kommende HB-møder  
Kl. 15.45 – 16.00 
 
Sagsfremstilling: 
HB kaster et blik på den løbende dagsorden samt den rullende arbejdsplan.  
 
HB skal: 
Drøfte forventningerne til kommende dagsordener 
 
Bilag: 
Intet bilag 

 
 
13. Aktuelle sager  
Kl. 16.00 – 16.15 
 
Sagsfremstilling: 
Fast punkt, hvorunder HB har mulighed for at drøfte særlige emner. Ønsker fremsættes i dagsordenens  
høringsperiode. Nationalpark Gribskov er foreslået som eneste emne. 
 
 
HB skal: 
Drøfte punkterne, der er fremkommet i høringsperioden.  
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Bilag: 
Intet bilag 
 
 
14. Evt.  
Kl. 16.15 – 16.20 
 
 
 
HB's rullende arbejdsplan 
 
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  
Beslutte Aktivitetsplan og Budget 2021  

 
HB-møde fredag 4. december  
Drøfte opfølgning på efterårets REP-møde  
Beslutte fredningsstrategi 
Julehygge 
 
 
HB's løbende dagsorden 
 
- Drøfte DN’s holdning til biogas 


