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Dato: 24. august 2020 
Til: Hovedbestyrelsen 
Sagsbehandler: Ida Marxen Søndergaard, idas@dn.dk, tlf. 31193227 

 
 

 

Referat 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, Rune Engelbreth Larsen, Sebastian 
Jonshøj, Thorkild Kjeldsen, Peter Esbjerg, Louise H. H. Villumsen (online), Birgitte Marcussen, Jonas 
Geldmann, Lone Søderkvist Kristensen 

 Afbud: Martin Vestergaard 

 Fra Sekretariatet: Morten Pedersen, Mikkel Havelund, Louise Puck Hansen (pkt. 3, 4 og pkt. 8), Luise 
Sanderhoff Østerlund (punkt 3,4 og 6), Michael Ohmsen (pkt. 8), Signe Skovmand (pkt. 8), Simon Leed 
Krøs (TR) (pkt. 8), Mads-Peter Aagaard Madsen (afgående HB-sekretær) og Ida Marxen Søndergaard 
Nielsen (ny HB-sekretær). 

 

1. Hovedbestyrelsens egen tid 

 

2. Godkendelse af referat  
HB skal:  
Godkende referat fra HB-seminaret d. 19.-20. juni 2020 

 
Bilag:  
2-1 Referat fra HB-seminaret d. 19.-20. juni 2020 

 
Konklusion:  
En forkert udgave af referat var blevet udsendt til HB-medlemmer. Referatet kan derfor ikke godkendes. 
Det rigtige referat lægges op på Podio til høring og fremsættes til godkendelse på næste HB-møde.  
 
Hans Jürgen udtrykte ønske om, at det fremgik af referatet, under punktet om de faglige udvalg, hvad HB 
beder de faglige udvalg om at bidrage med i den kommende tid. 
 

 

3. Halvårsregnskab og AP-status  
Sagsfremstilling:  
HB gør status for DN’s økonomi og aktiviteter pr. 30. juni 2020, så forventningerne til hele 2020 kan afstemmes, og der kan fore-
ligge 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 

 
Godkendelse af halvårsregnskab: 
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Det forkerte halvårsregnskab var fremsendt til HB-medlemmerne. Det korrekte halvårsregnskab blev rund-
delt på mødet.  
 
Kommentarer fra sekretariatet til afvigelser i halvårsregnskabet var primært, at Covid-19 har resulteret i en 
række aflysninger og udskydning af større arrangementer, hvilket har betydet besparelse på en række po-
ster, samtidig er medlemshvervningen gået lidt ned i perioden og ligger på ca. 500 mindre end ved udgan-
gen af 2019, men dette forventes indhentet inden udgangen af 2020. Samlet set ser det ud til at DN kom-
mer ud af 2020 med et mindre overskud. 
 
HB udtrykte ønske om, at det blev tydeliggjort hvordan udviklingen havde været i de forskellige afdelinger 
på trods af organisationsændringer. 
 
Der blev derudover udtrykt ønske fra HB om, at der laves en præsentation af regnskabet således at man 
kan se udviklingen af de forskellige poster over en fem-årig periode.  
 
Konklusion: 
HB-medlemmerne har først modtaget halvårsregnskabet på mødet og det kan derfor ikke godkendes. Halv-
årsregnskabet sættes på dagsorden på det kommende HB-møde. 
 
 
Drøftelse af halvårsstatus på AP2020 
 
Halvårsstatus for AP2020 blev drøftet. De ansvarlige afdelingsleder fra sekretariatets afdelinger fremlagde 
status for deres ansvarsområder.  
 
Konklusion: 
HB-medlemmerne udtrykte generelt tilfredshed med status for AP2020, men havde en række kommentarer 
som kort kan opsummeres som følgende:  

 Strategi for presse på klimaområdet: Der blev efterlyst en strategi for presse og klima med fokus på 
hvordan DN bliver mere synlige. 

 Vildere natur i sommerhusområder: Der blev tilskyndet til, at den planlagte indsats omkring som-
merhusejernes mulighed for at skabe vildere natur i sommerhusområderne opprioriteres og at det 
overvejes hvordan indsatsen kan spille ind i Naturkommune-projektet. 

 Naturbeskyttelsesloven: Vigtigt at opprioritere et kritisk og konstruktiv blik på Naturbeskyttelseslo-
ven, hvilket også er en del af DNs indspil til forhandlingerne om biodiversitetspakken. 

 Råstofpolitik: Vigtigt at afdelingerne holdes opdateret om den kommende proces om udvikling af 
DN’s råstofpolitik især hvis processen pga. corona ikke forløber som forventet. 

 Grund- og drikkevand: Vigtigt at lokalafdelingerne kommer mere ind over arbejdet med kommu-
nernes BNBO-indsats. Vigtigt at der kommer et godt samarbejde op og køre mellem sekretariat og 
afdelinger i forhold til at lægge pres på kommunerne til at levere på BNBO-indsatsen bl.a. via bl.a. 
lokale læserbreve mm.   

 Afdelingernes økonomi: HB bakkede op om, at den planlagte revision af økonomiregler for afdelin-
gen og HB ser frem til at den gennemføres.  

 Medlemstal: Et større antal medlemmer er vigtigere end at hvert af de nuværende medlemmer be-
taler mere. Så ressourcer fra phonere bør prioriteres til medlemshvervning og ikke til at eksiste-
rende medlemmer betaler mere. 

 DN’s butik: Uklart hvilken strategi der arbejdes med i forhold til at udvikle butikken ud fra ud fra det 
præsenterede.  

 DN’s rolle i forhold til andre mindre aktører/iværksættere der arbejder med de samme emner som 
DN: Det blev understreget, at DN bør søge at samarbejde med iværksættere der arbejder med vil-
dere haver. Sekretariatet nævnte i den forbindelse, at DN’s arbejde med Sommerfugleambassadø-
rer godt kan ses som en konkurrent til fx Vild med Vilje’s arbejde, men at DN ikke kan dække hele 
efterspørgslen, således at der efterlades et rum på markedet til fx ’Vild med Vilje’, som også omfat-
ter en kommerciel overbygning, Habitas. 
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4. AP2021  
Sagsfremstilling:  

D. 13. august udløb 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 vedtage sit endelige forslag til AP2021 på næste 

møde den 2. oktober. Dette bliver udsendt til Repræsentantskabet, som da har mulighed for at fremsætte ændringsforslag til be-

handling på REP-mødet d. 5. november. 

 

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 

 
AP2021  
Konklusion: 
HB medlemmer drøftede sekretariatets udkast til Aktivitetsplan 2021. HB tog positivt i mod udkastet, men 
understregende også, at der var et stykke vej før udkastet kan godkendes af HB og dermed blive sendt i hø-
ring. HB havde en række både tekstnære og generelle kommentarer. Sekretariatet noterede HB’s forslag til 
tekstnære kommentarer. Nedenfor gengives HB’s generelle kommentarer: 
 

 HB drøftede kort behovet for en mere strategisk AP. Hvis en aktivitetsplan skal give mening i et 
strategisk perspektiv, skal der være en tydelig sammenhæng mellem nogle fastsatte strategiske 
pejlemærker og aktivitetsplanen.  Aktivitetsplanen er derfor pt. vanskelig at styre organisationen 
med og der bør arbejdes for at dette forbedres i forbindelse med strategiarbejdet.  

 HB ønsker, at der kigges på mulighederne for at genoptage udgivelse af publikationen ’Sådan Ligger 
Landet’ således at den både rummer nøgletal for landbruget og for naturen, da det fornemmes at 
publikationen har været nyttig for afdelingerne i mange sammenhænge og for politikere. HB beder 
sekretariatet om at undersøge hvad ressourcetrækket for udarbejdelse af publikationen vil være, 
herunder mulighederne for også at bruge den faglige viden i publikationen i andre formater/på an-
dre platforme. Sekretariatet bedes desuden give et bud på om publikationen skal udgives med skif-
tende tema, som fx hav, land og vand. 

 HB ønsker, at revitalisere skoletjenesten, da HB mener, at det er vigtigt at DN stadig har dialog med 
undervisningssektoren. Det blev dog bemærket fra præsidenten, at børnestrategien bør afventes, 
så skoletjenesten kan komme til at understøtte børnestrategien. HB ønsker derfor i første omgang, 
at det indskrives som ambition i AP21, at skoletjenesten bliver en vigtig del af børnestrategien. 

 Ønsket om et større fokus på naturpolitik som det er skitseret i AP21 kan ikke ses i budgettet, som 
derimod viser en lille nedgang i midler til området. Dette bør korrigeres. Desuden bør det fremgå 
hvad midlerne til ’Analyse’ påtænkes at anvendes til, hvis punktet skal trække så mange ressourcer. 
Det vil være mere retvisende at fordele årsværk der er placeret under ”analyse” i de rette katego-
rier under faglige områder, herunder det naturpolitiske område.  

 HB ønsker, at det fremgår, at der sættes gang i udvikling af DN’s naturpolitik i 2020 og at dette også 
forventes at have et ressourcetræk i 2021. Udvikling af DN’s naturpolitik er fx helt central for for-
eningen. 

 
 
Indkomne forslag fra organisationen til AP21: 
Konklusion: 
Der er indkommet 19 forslag til AP21 fra organisationen. Nedenfor følger HB’s kommentarer til sekretaria-
tets indstilling til forslagene: 
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1) Modernisering og vandrevenlig version af Fredninger.dk  
HB er enig i sekretariatets indstilling om at Fredninger.dk kræver en opdatering. Sekretariatet har 
igangsat en kontrolleret opgradering af fredninger.dk, for at teste hvordan formidling og funktiona-
litet kan opgraderes med henblik på øget brug af nogle af sitets artikler. I første omgang vil 26 sig-
naturfredninger blive gennemarbejdet med henblik på øget brugervenlighed og mere levende na-
turformidling. Desuden er der fokus på at få rettet faktuelle fejl på sitet. Når arbejdet er afsluttet 
primo 2021 skal der tages stilling til fredninger.dks funktion som en del af DNs samlede naturfor-
midling.   

 
2) Ansættelse af trafik- og transportmedarbejder i sekretariatet 

HB mener ikke at der pt. bør prioriteres ressourcer til at ansætte en særskilt medarbejder til trafik 
og transport. HB understregede dog, at det er bemærkelsesværdigt, at der er flere forslag til AP21 
der handler om ønsker til at forbedre sekretariatets bistand i forbindelse med større infrastruktur-
projekter. HB bemærkede, at det bør overvejes hvordan støtten til afdelingerne på dette område 
kan forbedres i de sager hvor der er større natur og miljømæssige forhold på spil ud fra en priorite-
ring af de eksisterende medarbejder ressourcer. HB pointerede desuden, at det bør overvejes om 
tilgangen til de store infrastrukturprojekter er den rette bl.a. i forhold til at DN får markeret sig of-
fentligt tidsnok i processen.  
HB vil overveje om man skal arbejde hen imod, at lokale afdelinger i højere kan understøttes/ud-
dannes mht. lokal kommunikation i forbindelse med de store infrastrukturprojekter. 
 

3)+4)     MTB i fredede skove 
HB pointerede, at DN allerede har en politik for området der stadig er både tidssvarende og gæl-
dende, men ønskede at sekretariatet undersøger muligheden for en analyse af problemstillingen 
omkring MTB’ere i naturområder i samarbejde med andre interesseorganisationer. 
 

5) Deponering af overskudsjord 
HB er enig i, at området bør opprioriteres i DNs arbejde. Det blev bemærket at det er et område 
der også har repræsentantskabets bevågenhed da det tidligere er blevet diskuteret under ”Rep har 
ordet”. HB besluttede derfor at forslaget blev skrevet ind i AP21  

 
6) Kattegatbro  

Se HB’s kommentarer under forslag 2. 
 

7) Styrke IT indsatsen i sekretariatet 
HB er ikke er enig i alle de kritikpunkter der rejses af den nuværende IT indsats. HB er meget opta-
get af, at der er fokus i sekretariatet på hele tiden at udvikle IT området. Både i forhold til at for-
eningen bliver mere digital og i forhold til at understøtte afdelingernes arbejde. HB ønskede en 
oversigt til forslagsstillerne over hvilke indsatser der allerede er foretaget og hvilke der er planlagt i 
2021.  

 
8) Cigaretskod 

HB er enig med forslagsstillerne i, at fokus på cigaretskod i naturen er meget vigtig, men mener at 
der allerede er fokus på problemstillingen omkring cigaretskod via affaldsindsamlingen.  

 
9) DN Kontakt 

HB er enige i, at der er et behov for at øge muligheden for debat mellem afdelinger og aktive. Der-
for er HB helt enige i, at det bliver en del af AP21, at OU bedes komme med bud på hvordan den 
interne debat i DN kan styrkes.  

 
10) Flere træer og mikrohabitater 

HB finder, at forslaget om at styrke en vildere natur på mikrohabitater er interessant og at det er et 
arbejde der skal styrkes, men bemærkede også at vi ikke allerede nu bør lægge os fast på hvordan 
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det skal gøres da plantning af træer ikke nødvendigvis er en fordel for biodiversiteten. Træer, bu-
ske, afslåning mm. er alle initiativer der kan styrke biodiversiteten og forslaget bør indgå i arbejdet 
med NaturKommune-projektet.  
 

11) Kampagne for mere natur på fritidsgrunde 
HB er enig i indstillingen om, at mere natur på fritidsgrund er et område der skal arbejdes videre 
med i DN og at det er et område som afdelingerne burde kunne få bistand til fra sekretariatet og 
HB foreslog at det indarbejdes i NaturKommune konceptet. 

 
12) DN’s siger nej til Kattegat-bro 

Se HB’s kommentarer til forslag 2. 
 

13) Biodiversitet i det åbne land 
HB mener, at DN allerede har igangsat arbejde for at styrke biodiversiteten i det åbne land, bl.a. i 
forbindelse med arbejdet med indspil til biodiversitetspakken og i forbindelse med DN’s indsat for 
at forbyde sprøjtegifte og at forslaget om at sætte fokus på biodiversitet i det åbne land derfor alle-
rede bliver imødekommet. 

 
14) Opprioritering af arbejdet med klagesager 

HB var enig med forslagsstillerne i, at det er vigtigt med en så ensartet tilgang til klagearbejdet som 
muligt – på tværs af afdelinger. HB mente dog ikke, at det var hensigtsmæssigt at allokere flere an-
satte-ressourcer til området, men at der i stedet bør sættes fokus på hvordan en styrket Aktiv-til-
Aktiv platform der er en del af AP21 kan bidrage til at understøtte erfaringsudvekling om klagesager 
mellem afdelinger. HB bemærkede, at det bør overvejes at lave en tilfredshedsundersøgelse af af-
delingernes oplevelse af sekretariatets betjening i forhold til at afdække om der et problem i for-
hold til sekretariatets nuværende bistand til afdelingerne vedr. klagesager.  

 
15) Havvindmølleparker i de indre danske sunde og bælter 

HB mindede om, at HB for nylig havde vedtaget en tilgang til havvindmølleparker i de indre danske 
farvande, der klart slog fast, at DN som udgangspunkt ikke ønsker flere havvindmølleparker i de in-
dre danske farvande. HB pointerede, at det bør fremgå af svar til forslagsstiller, at DN’s overord-
nede position fortsat er, at såfremt klimatiltag har væsentlige negative konsekvenser for naturen 
kan DN ikke støtte tiltaget, herunder havmølleparker i de indre danske farvande, men at det samti-
dig er vigtigt at vurdere situationen sag for sag.  
 

16) Forbud mod nye højspændingsmaster 
HB mener, at DN skal arbejde for at påvirke konkrete projekter med opsætning af højspændingsma-
ster, men mener ikke at der skal arbejdes for et decideret forbud.  

 
17) Sikring af ressourcer til lokale sager om landbrug 

HB fandt det uklart hvad forslaget præcis indebar og bad sekretariatet kontakte forslagsstilleren i 
forhold til at afklare hvad det er for en problemstilling som afdelingen står i og hvad forslaget mere 
specifik går på.  

 
18) Paradigmeskifte for naturen 

HB pointerede, at forslaget var meget relevant og vil tage forslaget til kampagne med i de videre 
overvejelser om kommunikationsindsatsen i 2021 når vi ved lidt mere om hvordan regeringens op-
læg til forhandlinger om en biodiversitetspakke ser ud.  

 
19) For mange typer af aktiviteter 

HB var enige i, at der kan være behov for at sekretariatet tilbyder specifik hjælp til afdelinger der 
har behov at dette. Muligheden for at understøtte afdelingerne yderligere er prioriteret i AP21. 
 
 

Budgetrammer for AP21 
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Konklusion: 
HB vil gerne bede om, at der til næste HB-møde fremlægges en skriftlig forklaring på de større forskydnin-
ger der er foretaget i AP21 budgettet i forhold til AP20 som følge af organisationsændringen. Førend det 
foreligger kan HB ikke godkende budgetrammen for AP21. HB bemærkede, at det ser ud til at midlerne til 
naturformidling beskæres med ca. 2,5 mio. kr. som i stedet er opprioriteret til understøttelse af organisati-
onen (afdelinger, samråd, mv.). Det bør fremgå præcis hvad det betyder for de konkrete prioriteringer. Se-
kretariatet vil til næste HB-møde fremlægge en uddybende forklaring på denne forskydning samt øvrige 
større forskydninger. HB bemærkede desuden, at midlerne der står som afsat til analyser bør fordeles på de 
forskellige konti hvor de agtes at bruges.  
 
 

5. Biodiversitetsrapport 
Sagsfremstilling: 
DN skal aflevere et indspil til Regeringens biodiversitetspakke. Et udkast til indspillet skal i høring i DN’s afdelinger. 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 ud-
kast, 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 

 
Sekretariatet og præsident mangler et klart mandat fra repræsentantskabet til at indgå i de kommende for-
handlinger om en biodiversitetspakke. Præsidenten foreslår derfor, at de centrale naturpolitiske elementer 
fra DN’s indspil til regeringen i december 2019 bliver uddybet i en række notater der klarlægger HBs indstil-
ling til DNs naturpolitiske linje. Dette skal i høring i organisationen og vil efter endt høring og justering ud-
gøre DN’s mandat til at indgå i forhandlingerne. Processen ses samtidig som et element i udviklingen af 
DN’s naturpolitik. Præsidenten ønsker, at notaterne sendes i en samlet høring i alle afdelinger. Præsidenten 
foreslog, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Birgitte, Lone, Sebastian og Jonas. (samt evt. 
Martin som Maria kontakter og spørger om han vil deltage i). Arbejdsgruppen får til opgave, at lave en 
stram ramme for hvad sekretariatet skal levere i processen. HB orienteres løbende om processen og får no-
taterne til gennemsyn inden de sendes i høring.  
 
Konklusion: 
HB godkendte den foreslåede proces med fokus på, at den foreslåede tidsplan kan justeres undervejs når 
tidspunkt for forhandlingerne kendes.  
 
 

6. DN’s bankforbindelser 
Sagsfremstilling: 

Danske Bank tilbyder DN favorable vilkår for foreningens midler. HB forholder sig til et forbedret beslutningsgrundlag. 

HB skal: 

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

Bilag: 

6-1 Danske Bank som samarbejdspartner igen 

 

Konklusion:  
HB ønsker, at sekretariatet undersøger hvorvidt der er andre pengeinstitutter der kan levere den ønskede 
service.   
 

7. Erstatningsnatur 
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: 
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Drøfte det revidere udkast samt den efterfølgende proces i DN. 
Bilag: 
7-1 Revideret oplæg om erstatningsnatur 

 
Sekretariatet kunne oplyse, at kommentarer fra HB afgivet på seneste HB-møde er forsøgt indarbejdet i do-
kumentet. Kommentarer som efterfølgende er kommet på Podio, herunder omkring hvor kontinuiteten på 
områderne sikres vil også blive indarbejdet.  
 
Konklusion: 
HB tog positivt imod det reviderede udkast, men havde et par enkelte tekstnære kommentarer som sekre-
tariatet bedes indarbejde, herunder bl.a. at erstatningsnatur ikke skal forveksles med naturgenopretning og 
at det bør præciseres indledningsvist, at erstatningsnatur generelt opfattes som problematisk af DN. HB 
kan tilslutte sig dokumentet med de af HB foreslåede mindre justeringer. 
 

8. DN’s miljøkampagne 
Sagsfremstilling: 

Kampagneteamet præsenterer bud på årets miljøkampagne med fokus på kilder til forurening af drikkevandet. 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 

 
I AP20 er det vedtaget at lave en miljøkampagne. Sekretariatet fremlagde koncept for kampagnen. 
 
Konklusion: 
HB godkendte forslag til koncept for kampagnen og understregede, at det var positivt, at der indtænkes 
handlemuligheder for borgere samt muligheder for, at engagere lokalafdelinger og medlemmer. HB under-
stregede behovet for, at der udarbejdes en udbygget Q&A som del af projektet. 
 

9. Strategiproces 
Sagsfremstilling: 

HB har taget initiativ til en ny overordnet forenings- og organisationsstrategi, der forholder sig til DN’s kerneværdier, identitet og 

retning. 

 

HB skal: 

Orienteres sig om status for DN’s strategiproces 

Bilag: 

Intet bilag 

 
Sekretariatet har samlet op på input fra første samrådsrunde og styregruppen har nu slået søm i de første 
bud på visioner og problemanalyser som samrådene skal diskutere i forhold til organisationsstrategien. Et 
rejsehold vil komme rundt på samrådsmøderne fra september og vil facilitere diskussioner om hvordan ud-
kast til vision skal justeres. HB vil efterfølgende vil blive orienteret om udkommet af processen. Materialet 
for 2. runde i samrådene kommer til at ligge klart den 30. august på Podio. Processen har til formål, at visio-
nerne i en ny forenings- og organisationsstrategi kan vedtages endeligt på det kommende repræsentant-
skabsmøde. 
 
Konklusion:  
HB understregede, at det vil være hensigtsmæssigt hvis samrådsdeltagerne kan få materialet at se inden 
mødet. Det blev bekræftet, at det vil samrådene selvfølgelig få mulighed for. Alle HB medlemmer blev op-
fordret til at deltage i debatten om organisationsstrategien på dn.dk/debatten. 
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HB påpegede, at det var uhensigtsmæssigt, at de faglige udvalg ikke havde været med i de indledende faser 
af processen. Det var alle enige om, men det blev pointeret at de faglige udvalg skulle have været involve-
ret i foråret hvor der var nedlukning pga corona. Samtidig blev det understreget, at de faglige udvalg vil 
blive prioriteret i den videre proces.  
 
Præsentation af omdømmeanalyse fra Kresten Schultz udskydes pga. tidsmangel på mødet til næste HB-
møde. 
 

10. Repræsentantskabsmøde - forår og efterår 2020 
Sagsfremstilling: 

Repræsentantskabsmødet d. 28.-29. marts i Rebild blev aflyst. Årsagen var forbuddet mod store forsamlinger, som følge af Covid-

19. HB og Dagsordensudvalget drøftede, hvordan vedtægterne dermed bedst overholdes, og man fremsatte 7 forslag, som Repræ-

sentantskabet inviteredes til at stemme om. Repræsentantskabet godkendte alle 7 forslag. Den 21.-22. november påtænkes efter-

årets REP-møde afholdt i Middelfart. OU har forholdt sig til smitterisikoen og mulige tiltag, der kunne tænkes at reducere risikoen 

for, at repræsentantskabsmødet endnu engang 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 
 
Konklusion: 
HB bakkede op om model skitseret af OU, således at repræsentantskabsmødet afvikles som både et fysisk 
og digitalt møde, men HB foreslår samtidig, at der også kigges på en én-dags løsning for repræsentant-
skabsmødet.  
 

11. Podio  
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 

 
Konklusion: 
Efter drøftelse af sagen blev det konkluderet, at det er vigtigt at præcisere i kommunikationen mellem HB 
medlemmer om et indlæg på Podio handler om en høring eller hvorvidt det er tiltænkt debat. Debat er frit 
for og meget velkomment, men der er ikke en forpligtelse eller forventning om, at alle HB medlemmer del-
tager aktivt. Ønsker man at lave en høring skal det forbi præsidenten først før det lægges ud til høring på 
Podio. Handler det om opgaver til sekretariatets medarbejdere så skal Lars Midtiby kontaktes. Handler det 
derimod om en sag i en DN afdeling, så skal kommunikationen enten tages direkte med afdelingen eller via 
sekretariatet.  
 

12. Kommende HB-møder  
Sagsfremstilling: 

HB kaster et blik på den løbende dagsorden samt den rullende arbejdsplan.  

 

HB skal: 

Drøfte forventningerne til kommende dagsordener 
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Bilag: 

Intet bilag 

 

Konklusion: 
HB udtrykte ønske om at DN’s position på biogas tages op på HB-mødet i december. HB ønsker desuden et 
samlet overblik over DNs pladser i diverse råd, nævn og bestyrelser samt at oversigten genbesøges og drøf-
tes som et årligt tilbagevendende punkt på HB’s dagsorden. 
 

13. Aktuelle sager  
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.  

Bilag: 

Intet bilag 

 
Naturnationalpark Gribskov: 
Præsidenten orienterede om debatten blandt lokalafdelingerne i forbindelsen med Naturnationalpark Grib-
skov. HB bemærkede, at det er helt centralt, at DN arbejder for, at forskere inddrages i processen omkring 
hvordan biodiversiteten bedst udvikles i Naturnationalparker generelt, således at der kommer et solidt fag-
ligt grundlag i processen.  
Præsidenten præciserede over for HB, at når HB-medlemmer i pressen udtaler sig som HB-medlem, så re-
præsentere man DN og dermed DN’s vedtagne politik og at man derfor bør holde sig loyalt til denne. Dette 
gælder for alle der har DN tillidshverv. 
 
Andre aktuelle sager: 
Tange-sagen: Vicepræsidenten orienterede om mødet mellem folketingspolitikere, DN lokalafdelinger og 
andre interessenter vedr. Tange Sø. Der arbejdes fortsat på en løsning og DN er meget involveret i proces-
sen. 
 
Henvendelse fra Claus Nissen, DN Esbjerg til HB: 
Louise havde haft en korrespondance med medlem (Claus Nissen) om en sag. HB drøftede sagen og ønsker, 
at det tydeliggøres over for medlemmer hvor man går hen hvis man ikke føler sig hørt i organisationen og 
at dette også medtages som del af den kommende frivillige-strategi.  
 

14. Evt.  
 
- HB ønsker at se på, hvordan betjeningen af HB kan blive mere digital, så de store mængder af print 

undgås. Sekretariatet bedes om at komme med bud på dette.  
 

- HB ønsker at HB medlemmerne igen gives tilgang til presseklip og DN retriever og ønsker også gerne 
tilgang til artikler på Altinget. HB beder sekretariatet om, at undersøge muligheder for at gøre presse-
klip, DN retriever og Altinget tilgængelig for HB-medlemmer samt evt. omkostninger der er forbundet 
hermed.  
 

- HB takkede Mads Peter mange gange for mange års hårdt arbejde som sekretær for HB, herunder for 
hans uendelig tålmodighed med HB medlemmerne.  


