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Referat fra HB-seminar  
d. 19.-20. juni 2020 

 

 Tid: Fredag d. 19. juni kl. 10.00 – lørdag d. 20. juni kl. 13.35  

 Sted: Skovsgaard Gods, Kågårdsvej 10, 5900 Rudkøbing 

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

 Afbud: Thorkild Kjeldsen 

 Fra Sekretariatet: Lars Midtiby, Morten Pedersen, Mikkel Havelund, Louise Puck Hansen, Luise Sander-
hoff Østerlund, Michael Ohmsen (pkt. 2), Signe Skovmand (pkt. 2), Mads Peter Aagaard Madsen (ref.) 
 
 

 
FREDAG 

 

HB’s egen tid 
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 
 
Konklusion: 
Referatet blev godkendt 
 
 

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.  
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HB skal: 
Drøfte den overordnede politiske ramme for miljøkampagnen. 
 
Bilag: 
Intet bilag 
 
Konklusion: 
Kampagneteamet indledte punktet med et kort oplæg til en kampagne med fokus på 10 store generations-
forureninger. Kampagnens formål er at opnå tildeling af midler til at rydde op efter forureningerne. Årsagen 
til timingen er, at omkostningerne til oprydningerne stiger, hvis der ventes. Der lægges op til tidsramme fra 
slutningen af august til primo september. Målgrupperne er bl.a.: 
- drikkevands- og miljøinteresserede 
- lokalt engagerede borgergrupper  
- lokalt forureningsinteresserede   
 
Kampagnens elementer påtænkes at omfatte:  
- Kort over forureningerne med deres historie og fakta om dem.  
- Indsamling af mailadresser mhp. opfølgende kontakt og handling 
- Quiz 
- Offentlig kampagne m. annoncering på sociale medier og ledsagende presseindsats 
- Alliancemulighed med Danske Regioner (fælles presseindsats) 
- Engagementsmuligheder: evt. samling af folk ved forureningslokaliteter?  
- Spillekort: ”Hvem har den mest giftige grund?” Sendes til politikere og beslutningstagere 
- Invitation til møde m. finans- og miljøminister 
 
HB gav kommentarer og input til oplægget.  
 
En bekymring var, at hvis to store kampagner (dvs. Naturkampagnen og Miljøkampagnen) overlapper hin-
anden inden for samme kalenderår, mindskes sandsynligheden for, at begge kampagner vil kunne realisere 
deres fulde potentiale. Der er tale om et generelt dilemma, men i dette tilfælde risikerer Naturkampagnen 
at få reduceret sin effekt. Andre muligheder bør afsøges.  
 
Blandt kommentarerne var en opfordring til, at kampagneteamet vender idéen med spillekortene om, så 
spilleren med den mest giftige grund står tilbage som taber – ikke som vinder.   
 
Det blev foreslået at udarbejde undervisningsmateriale til udskolingen. 
 
HB udtrykte bred opbakning til kampagnens koncept men havde delte meninger om, hvornår kampagnen 
bør finde sted. Emnet er på HB’s dagsorden igen på augustmødet. 
 
Birgitte erklærede sig selv inhabil i drøftelserne pga. sin arbejdsgivers mulige interesse i sagen. 
 
 

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.  
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- 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) 
3-4 Erfaringsnotat 

 
 

--- 

Frokost kl. 12.00 - 13.00 
--- 

 
 

3.xxOrganisationsstrategi (fortsat) 
Kl. 13.00 – 14.30 
 
Konklusion: 
Præsidenten indledte punktet med at ridse formålet op: HB inviteres til at sætte ord på sine drømme for 
frivilligarbejdet; det politiske arbejde; arbejdet m. børn og unge. Hvor er der udfordringer, som strategien 
skal løse? En strategis sikre død er, hvis den ikke har inddraget sine interessenter mhp. at definere, hvad 
pågældende strategi skal opnå.  
 
HB orienterede sig om den foreløbigt indsamlede data fra medlemsundersøgelsen og havde flg. overord-
nende bemærkninger:  
- Et af spørgsmålene har 1.200 respondenter besvaret. Sekretariatet bør samle op, kondensere og orientere 
HB om svarenes indhold. 
 
Præsidenten gav et oplæg til det forestående strategiarbejde. Først om vision, mission og nødvendighed – 
dernæst om frivillighed. 
 
2.3 Debat om vision 
Hovedbestyrelsen gav efter præsidentens indledning input til det videre arbejde: 
- Det kunne være godt at have noget med om demokratiet. Vi skal være lokalt forankrede – mere i lokalaf-
delingerne end i Masnedøgade. 
- Demokratiet står stærkt i vedtægterne, men måske går noget tabt i omsætningen af vedtægterne til virke-
lighed 
- ’Bredt favnende’ i stedet for ’bredt anerkendt’ – vi kan samarbejde med alle – vi er relevante for alle, der 
har lyst til at handle til fordel for den grønne omstilling. 
- Kan vi finde på noget andet end ’bæredygtig’? Kan vi blive mere præcise? - ’Forbedringer’ i stedet for ’for-
andringer’? 
- Vi bør inkorporere noget med lokal forankring. 
- Kritisk og konstruktiv 
- Vi skal få flere til at gøre noget – ikke blot flere medlemmer 
- Være relevant for alle, der vil handle 
- Vores styrke er vores bredde, men også vores udfordring. 
- Begrebet ’lokalt forankret’ er vigtigt.  
- ’Gennemsigtig’ 
- ’Formidler begejstring’ 
- ’Et stærkt medlemsdemokrati’ 
- ’Bæredygtighed’ er et meget uklart ord og bruges af alle – hvad med ’at handle for en verden i respekt for 
naturgrundlaget’?. 
 
Delvisioner: 
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2.3.1 Vision for frivilligdelen 
Hvorfor skal man blive frivillig i DN i 2026? Hvad er DN’s frivilliges rolle (hvad laver de egentlig) i 2026? 
Hvordan føler man sig som en helt afgørende brik i DN fællesskabet i 2026?  
- Vi skal skabe begejstring 
- Man vil gerne hjælpe med til, at det rykker 
- Alle aldersklasser 
- Folk med anden etnisk herkomst mangler 
- Begge køn repræsenteret, men der er mange mænd blandt de aktive 
- I Storbritannien er der 100.000 organiseret i den største organisation 
- Bedre samarbejde med søsterorganisationer) 
- Mange vil gerne ud i marken og gøre noget med naturen 
- De mange flere skal ikke nødvendigvis ind i bestyrelsen. 
- Sommerfugleambassadører er et godt eksempel på nogle selvkørende personer 
- Flere fællesskaber i regionen – og ikke så meget i afdelingen.  
- Kan vi udvide frivilligbegrebet, så nogen er aktive på egen matrikel eller i det lokale miljø? Så er man også 
en del af et fællesskab, der handler. 
- Mange frivillige i 2026 skal være selvkørende. Vi favner en hel vifte af folk.  
- Formanden kan ikke være centrum for alle aktiviteter, hvis mange skal kunne være selvkørende? 
- Man skal have en oplevelse af, at man kan bruge sine kompetencer og kunne gøre en forskel. 
- Der er mange roller (fx sagsbehandleren, projektmageren, den politiske dagsordenssætter), men der er 
også behov for meta-roller: (organisatoren, teknikeren, kommunikatøren, håndværkeren 
- De frivilliges kompetencer skal bruges til at skabe forandringer (det skal være tydeligt).  
- Vi skal kunne rumme alle køn, etniciteter, aldersgrupper, interesser. Organisationsmæssigt måske mere 
baseret på sager end på afdelinger: Mindre afdelingsbaseret, måske nogle mere veldefinerede regionale 
fællesskaber? 
- Mange frivillige skal kunne se se sig selv som selvkørende i 2026 som fx sommerfugleambassadør. De viser 
flaget, men har meget snævre interesser. Hvordan kan vi få de netværk til at fungere? 
- Hvorfor frivillig? Fordi det er for vigtigt og for sjovt til at lade være! 
- Must-win battles: på centralt hold skal der være styring, men lokalt skal der også være opmærksomhed 
på, hvad der foregår. I øjeblikket mangler de lokale kompetencer og kommunikationsmotorvejene frem og 
tilbage 
 
2.3.2 Politisk vision 
- En stemme, der ikke kan ignoreres 
- Respekteret. Står på solidt fagligt grundlag med opbakning fra den videnskabelige konsensus. Vores ar-
bejde bygger på en høj grad af viden og troværdighed.  
- Være uundgåelig (uomgængelig kan misforstås). DN skal stå på to ben:  
1) Politikerne skal have respekt for os 2) Vi står der, hvor den relevante faglige viden og troværdighed fin-
des 
- Måske ikke skrive det med faglighed alt for meget frem – der skal jo også være plads til dem, der ikke er 
nørder. Men det handler især om sekretariatet: at de gennemtjekker tingene. 
- Vi skal fastholde det grønne øverst på den politiske dagsorden. Vi skal kunne lave en folkesag. 
- Konflikten mellem vagthunden og kompromiset. Vi skal kunne begge dele, men det er en hårfin balance. 
- Faglighed peger ikke altid i en retning – nogle gange må der skulle træffes en beslutning. Udfordring i 
hvordan vi skaber politik udadtil og hvordan indadtil. 
- Fagudvalgene skal tages mere med på råd. 
 
2.3.3 Vision for medlemsområdet  
Hvorfor skal man melde sig ind i DN (i 2026)? 
- Fordi man holder af naturen 
- Fordi man er enig med DN - og indflydelse koster penge 
- For at danne børnene 
- Ansvarsfølelse 
- Fordi gode formål koster 
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- Man føler, man udretter noget 
- Fordi man er enig – og fordi det koster penge at få indflydelse. Det er værd at investere penge i 
- Børn kan noget særligt – det kan noget at give panda- eller trafikskeen. 
- Det er helt legitimt at ville overlade sagen til nogen, og at man bare gerne vil støtte. 
- Man vil gerne bevare eller forbedre naturen i Danmark 
 
Hvilken værdi får medlemmerne af deres medlemskab (i 2026) (fx: afgørende indflydelse på DN’s mærkesa-
ger og politiske prioriteringer, rabat på fuglekasser? Gratis blomsterfrø til denvilde have?)? 
- Shoppen skal være et mere tydeligt aktiv som hos DOF og Politiken Plus 
- Filmvisninger, foredrag 
- Kunne vi samarbejde med spejdersport eller lignende om nogle udvalgte produkter, som er ’state of the 
art’. Man får 20% rabat som medlem. 
- Jeg nyder at kunne trække DN-kortet op i Friluftsland 
- Fik som barn et lyserødt rabatkuponhæfte til museer. Måske kunne vi lave aftale med nogen, der er rele-
vante for DN’s medlemmer 
 
Hvem rekrutterer DNs medlemmer i 2026? 
- Ikke phonere – gennem sociale medier og offentlige arrangementer. Analogt og digitalt 
- Lad os eksperimentere med nye veje. 
- Phonere er fremmedgørende 
- Phonere er fine (hvis der er truffet en aftale) 
- SoMe skal betyde mere 
- Off. Arrangementer, der giver mening – via hvilke, DN selv rekrutterer 
- Vi sætter ikke meget over styr, hvis vi øremærker 15% mindre til rekruttering 
- Kan vi få andre til at hjælpe med at rekruttere? (fx Friluftsland) Strategiske partnerskaber 
- Formalisering af rekruttering af medlemmer i forb. m. arrangementer 
- Sørg for at man helt tydeligt og aktivt siger ja til at blive ringet op. 
 
2.3.4-1 Unge 
Hvorfor skal man som ung blive medlem og aktiv i DN (i 2026)? 
- De skal have plads til eget fællesskab 
- Fordi man skal dannes De skal lære noget mere om natur og miljø. Vi skal kunne rumme de unge med de-
res energi og virkelyst. 
- Det skal have deres egen arena. 
- Det skal være tydeligt, at de skal være med for at redde deres egen fremtid. 
-”Vi bringer naturen og naturbegejstringen til de unge” 
- Ikke-religiøst tilbud, hvor man ikke bliver påduttet noget frelst 
- Fordi børn er vigtige ambassadører 
- For at give børn mulighed for at kunne handle           
 
Har de unge en særlig rolle i DN i 2026? I så fald hvilken? 
- Unge skal tiltrække andre unge. Det skal begynde at boble. 
- De skal have særlige rum og særlige kanaler, hvor de får ordet uden at skulle tilkæmpe sig dem 
- Mulighed for at sige nogle lidt mere rebelske ting 
 
2.3.4-2 Børn 
Hvorfor skal man som barn blive medlem i DN (i 2026)? 
- Fordi man får viden og forståelse, dannelse, fællesskab 
 
Hvorfor er det vigtigt for naturen og klimaet med børnemedlemmer i DN  
- Tidlig adfærdspåvirkning 
- Så man lærer noget om naturen, som man ikke gør andre steder. De ved forbløffende lidt om dansk natur 
- Der skal så lidt til at begejstre 
- Det skal ikke være et ’religiøst’ tilbud - som spejderne. 
- Man skal være medlem af naturen. 
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- Man får et fællesskab med andre børn, som også synes at det er spændende at se en larve blive til en 
sommerfugl 
- De skal opleve, at der er natur derude at opleve – ikke bare noget digitalt. 
 
Hvad skal DNs børnemedlemmer lave (i 2026)? 
- De skal opleve naturen sammen. 
- De skal lære at kende og holde af naturen. Det er en cyklus – nu vil de gerne vide noget mere igen. 
- Der skal være nogen i foreningen, der kan hjælpe dem med at opdage: bænkebiddere, springbalsaminer, 
orme… 
- Samle affald 
- Være ambassadører 
 
Hvorfor er det vigtigt for naturen og klimaet med børnemedlemmer i DN? 
- De trækker hele familier ind i DN – de brækjernet til at få familierne ind. 
- Vi præger børn tidligt. 
- Børnene er fremtiden. 
- Vi skal passe på, at vi ikke bliver for strategiske ift. fremtiden eller har for meget et voksent perspektiv: 
Det skal være noget der reelt giver børnene oplevelser, fx gå sammen med tryg-fonden 
 
Videre proces: 

- SR-møder i efteråret 

- REP-mødet til november 

- Efter REP-mødet til november: Hvordan? 

 

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 
 
Konklusion: 
 
Formanden for Danmarks Naturfond præsenterede en vision for Skovsgaard Gods, der omfatter  

- Ét samlet hegn – ingen indre hegn 
- Ca. 220 ha 
- Heste, køer, grise, rå- og dåvildt 

 
Formålet med visionen er trefold: 

1. Sikring af Skovsgaards fremtidige økonomi 
2. Etablering af en model for fremtidens landbrug og naturpleje 
3. Bidrag til øget biodiversitet i Danmark 

 
1.xSkovsgaards fremtidige økonomi 

- Landbrug alene kan ikke bære Skovsgaard igennem 
- Store omkostninger ved vedligehold  
- Vi skal have noget ekstraordinært og spektakulært 

o Overnatninger, turister, guidede ture, oplevelser 
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o Passer ind i tiden, i de overordnede udviklingsplaner for Fyn og Øerne 
o Interesse blandt fonde 

- Naturprojekt – landbrug – renoveret bygningsmasse 
 

2.xEtablering af en model for fremtidens landbrug og naturpleje 
- Ekstensiv kødproduktion 
- Model for lavtydende jord 
- Naturpleje, som kræver ganske få ressourcer 

o Ingen maskiner 
o Færre hegn 
o Minimalt arbejde med dyr 

- Samlet fortælling om landbrug med fokus på klima og biodiversitet 
- Samarbejde med SEGES om at være model 
- Synergi med naturpleje på fondens øvrige arealer 

 
3.xBidrag til øget biodiversitet i Danmark 
Formanden drog parallel mellem Skovsgaard Gods og Knepp Castle i Sydengland, som har haft samme ud-
fordringer som Danmarks Naturfond.  

 
Økonomien i forretningsplanen: 
- Dækker over vildtgræsningsprojekt og oplevelser og overnatninger 
- 220 ha vildtgræsning 
- Overnatninger, events, kurser osv. 
- Personale relateret til vildtgræsning, administration, rengøring, booking, grønne arealer osv. 
- Synergier med det øvrige landbrug afhængig af, hvilken model, der vælges for landbruget 
- Realistiske drøftelser med fonde om økonomisk støtte 
- Det, der er dyrt: Omstillingen fra en tilstand til en anden. 

 
Fra HB’s side blev der spurgt til, om Fonden har kompetencerne, der skal til for at kunne løfte opgaven? 
Svaret lød, at den nuværende driftsleder stopper, og hans afløser skal have omstillingen som kerneområde. 
 
På spørgsmålet om hvorvidt ejendommene kan sælges fra, svarede formanden, at de skal sættes i stand og 
lejes ud. Huslejen fordobles. 
 
Oplægget blev rost, men der blev efterlyst en forretningsplan. Formanden redegjorde for, hvorfor der ikke 
på nuværende tidspunkt foreligger en mere detaljeret forretningsplan, og for, hvorfor HB ikke desto mindre 
på dette møde opfordres til at orientere sig om udviklingsplanerne. 
 
Idéen med at få tursimen med blev rost, men der blev advaret imod at kalde visionen for en ’model for 
fremtidens landbrug’. Vi skal passe på med at tage munden for fuld. Det blev foreslået at opkvalificere 
Skovsgaard eksternt. Formanden kommenterede, at fonden allerede er i gang med at finde eksterne part-
nere. Men det er nødvendigt at tjene penge for at kunne realisere visionerne – og nogle gange betyder det, 
at man må gå på kompromis. 
 
Med de fremkomne bemærkninger noterede HB sig udviklingsplanerne for Skovsgaard Gods.  
 
 

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.   
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HB skal: 
Drøfte de overordnede prioriteringer i kommende AP2021  
 
Bilag: 
Intet bilag 
 
Konklusion: 
Der blev omdelt en oversigt over forslag til prioriterede indsatser for 2021 efterfulgt af en kort sammenfat-
ning af oversigtens overordnede pejlemærker: 
1. Politiske forandringer, der fremmer natur, miljø og klima 
2. Frivillighed 
3. Værdi af medlemsskabet 
 
Økonomien er usikker, og det lægges til grund, at der næppe bliver rum for de store udvidelser. På grund af 
Corona-situationen har hvervningen kørt på lavt blus. Vi er bagefter hverveplanen, og der er tale om en 
medlemsnedgang sammenlignet med sidste år (ca. 1000 medlemmer – svarende til ca. 1 %).  
 
Sekretariatets overordnede fokusområder: 
- Strategiarbejdet: både proces og implementering 
- AP2021  
- Fokus på IT, hvervning, kommunikation, sikkerhed, lokalt arbejde 
- Kommunikation stærk samlende grundfortælling. Kræver inddragende proces 
- Fokus på uddannelse og kapacitetsopbygning i lokalafdelingerne 
- Klimakommuner (skal gentænkes) og naturkommuner skal tænkes tæt sammen med øvrigt lokalt arbejde 
(åbenlyse synergier)  
- Der er oprustet på organisationskonsulentfronten. 
- Biodiversitetspakken 
- Styrket fokus på klima 
- Bedre kobling mellem det lokale og nationale 
- Sikker drift 
- Konservativ økonomistyring 
- Medlemshvervningsstrategi 
 
Sekretariatsafdelingernes hovedopgaver: 
 
Kommunikation, kampagner & digitalt: 10 medarbejdere 
 
Væsentlige nye initiativer i 2021: 
- Kommunikatiosnstrategi (overordnet fortælling, kernebudskaber, kanaler & praksis) 
- Lokalkommunikation (Naturens Universitet) 
- Kommunikation af DN’s klimaposition 
 
Natur & Miljø: ca. 20 medarbejdere 
 
Væsentlige nye initiativer i 2021: 
- Biodiversitetspakken 
- Naturkommuner  
- Klimakommuner  
- Ny DN råstofpolitik 
- Styrket klimaindsats 
 
Organisation, mobilisering og frivillighed: ca. 18 medarbejdere 
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Væsentlige nye initiativer i 2021: 
- Børnestrategi 
- Ungestrategi 
- Organisation og frivillighed 
- Naturformidling og mobilisering 
 
Projekter, der fortsætter: Havblitz, sommerfugleambassadører, Naturens Dag, Affaldsindsamlingen 
 
Medlemmer, Fundraising, Service & Økonomi: ca. 16 medarbejdere  
 
Væsentlige nye initiativer i 2021: 
- Medlemsservice: nyt koncept for fastholdelse 
- Fundraising: digital medlemshvervning, Boost af medlemsbutikken, hvervning mhp vækst 
- IT, HR, service og reception: forenkling og automatisering, opbygning af HR-funktion, IT-support, bedre 
udnyttelse af lokalerne 
- Økonomi: opbygning af budgetmodel, så forbrug opgøres i relation til budget 
 
Det blev anslået, at de fleste af sekretariatets opgaver vil kunne løses inden for budgetrammerne, men in-
den for IT og medlemshvervning vil der skulle bruges ekstraressourcer. 
 
Det blev med tilfredshed bemærket, at der ansættes en fundraiser, men efterspurgtes, hvordan ansættel-
sen afspejles i AP’en, og hvilke projekter vedkommende skal arbejde med at finansiere? Svaret lød, at me-
get af AP’ens indhold kan scaleres, men at det i dokumnetet kan gøres meget tydeligere, hvilke projekter 
der er tale om. Det vil der blive forsøgt rettet op på. Yderligere blev det bemærket vedr. fundraiseren, at 
når vedkommende er på plads, vil det være hensigtsmæssigt med en fundraiser-strategi mhp. fast fokus – 
ikke fra projekt til projekt. 
 
Det blev fremhævet, at fredninger tilsyneladende ikke er nævnt som en prioriteret indsats, hvilket kunne 
tyde på, at arbejdet inden for dette område skal fortsætte, som det plejer. I så fald vil det være i konflikt 
med, at HB har afsat 1 årsværk til at kigge på, hvordan fredningsredskabet bruges – herunder bl.a. ift. histo-
riske fredninger. Der var forskellige opfattelser af, om undersøgelsen af fredningsredskabets brug allerede 
har fundet sted, og om hvorvidt der foreligger en HB-beslutning om andet. 
 
Der blev mindet om, at biodiversitetspakken bør have et betragteligt fokus i AP2021. 
 
Der blev anmodet om, at denne type oversigter udsendes og modtages tidligere end samme dag, de skal 
drøftes. 
 
 

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 
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Konklusion: 
Det blev anfægtet, at DN påtænkes at skulle betale for at modtage arv, hvis årsagen er, at fonden selv ikke 
ønsker at betale for den. Formanden for fondsbestyrelsen præciserede, at fonden ikke ønsker at modtage 
arven, da den ikke tager imod små naturområder, som pålægger den udgifter. Det har den ikke råd til.  
 
Der blev spurgt til kvaliteten af arven, hvilket bilaget ikke siger noget om. Er området evt. i særlig fare for at 
blive forvaltet forkert?  
 
Området blev beskrevet som værende oversvømmet meget af tiden, hvilket betyder, at det nok er beskyt-
tet af Ramsarbestemmelserne pga. sit fugleliv.  
 
HB vurderede, at oplysningerne om området er for utilstrækkelige til, at der kan træffes beslutning på dette 
møde. Det blev foreslået at inddrage DN Aalborg, ift. hvilke naturværdier der er tale om. Hvorfor mener 
man i DN Aalborg, at denne arvesag er vigtig, og hvilket trusselsbillede er der tale om? 
 
HB samledes om det fremkomne forslag.  
 
 

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 
  

Konklusion: 
Der blev stillet spørgsmål til bilaget idet erstatningsnatur rummer mange forskellige naturtyper, og 
man derfor bør skelne mellem disse mange forskellige typer.  
 
Det blev understreget, at HB grundlæggende ikke bør acceptere, at der kan flyttes rundt på natu-
ren. DN skal forsøge at arbejde imod principperne, om at man kan flytte rundt - men hvis det en-
delig skal være, skal der foretages en differentiering mellem de forskellige naturtyper. Der blev ar-
gumenteret for, at der skal arbejdes efter retningslinjer, som læner sig op af fagligheden, og derfor 
er dokumentet et godt grundlag at arbejde videre på. 
 
HB orienterede sig hos sekretariatet om, at bilagets principper er vedtaget af NFU. Dokumentet er 
en guide til afdelingerne, og sekretariatet vil vejlede afdelingerne undervejs. 
 
Et forslag gik på, at der måske kan laves en figur eller nogle kasser, som kan gøre klart, hvordan 
dokumentet skal tolkes – evt. m. uddrag fra DCE-rapporten? Forslaget blev bakket op med henvis-
ning til, at afdelingerne nemt skal kunne håndtere dokumentet. Derfor er figurer og tekstuddrag 
udmærkede, men henvisninger til DCE-rapporten bør undgås. 
 
Der fremkom et forslag om, at det i dokumentets indledning understreges, at DN er imod erstat-
ningsnatur - medmindre der er tale om samme område og samme naturtype. Der blev advaret 
imod, at åbne for etablering af erstatningsnatur på f.eks. Lolland for nedlagt natur i eks. Midtjyl-
land. 
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HB bakkede bredt op om, at der indarbejdes en definition på erstatningsnatur i indledningen, og at  
dokumentet derefter udgør rammen for det videre arbejde. Undtagelser gør sig gældende i til-
fælde, der angår tudser, samt sager, hvor der kan opnås mere biodiversitet end på stedet af 
samme naturtype. Pkt. 8 fastholdes uden ændringer. 
 
Rune kunne ikke tilslutte sig konklusionen og udbad sig en mindretalsudtalelse. 
 
 

--- 

Middag kl. 19.00 – 21.00  
--- 

 
 

Løst & fast 
Kl. 21.30 – ? 
 

 
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 
 
Konklusion: 
Punktet indledtes med et kort resumé: HB har ønsket en udspecificering af, hvad de kr. 450.000,- skal bru-
ges til, så HB har en fastere idé, om hvad det koster at have et naturarel. I bilagsmaterialet er der redegjort 
for, hvordan omkostningerne er fordelt på de forskellige områder. Spørgsmål vedr. detaljer skal i den for-
bindelse rettes til sagsbehandleren. 
 
Der blev spurgt til, hvorfor udgifterne til afgræsning er så forholdsvis mange, når der burde være indtægter 
forbundet med afgræsning. Svaret var, at riskoen i Naturfondens tilfælde ikke er placeret hos dyrholderen, 
som det normalt er tilfældet. Det forsøges der ændret på. 
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Det fremgår af bilagsmaterialet, at der er afsat kr. 57.000,- til frivillige. Andetsteds er der disponeret kr. 
33.000,- til frivillige. Der blev efterspurgt en foklaring på, hvordan det hænger sammen? Forklaringen lød, 
at der er tale om to forskellige poster: Det ene tal dækker over kendte udgifter - det andet over ukendte. 
 
HB besluttede at godkende overførslen af kr. 450.000,- til Danmarks Naturfond (DKNF) 
 
 

14. Opgavekommissorier til de Faglige Udvalg (Fremrykket fra kl. 12.30-12.50) 
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. 
 
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 
 
Konklusion: 
 
Der blev indledningsvist mindet om, at der er blevet efterspurgt en drøftelse af, hvad HB ønsker at bruge de 
faglige udvalg til. Hvad giver det mening, at HB beder udvalgene arbejde på? 
 
Præsidenten præsenterede sit oplæg til HB’s overvejelse: 
 
Planfagligt Udvalg (PFU): 
- Fremtidens planlove 
- Bidrage til arbejdet med DN’s forslag til ’Redningsplan for Danmarks Biodiversitet’ 
- Revidering af DN’s kystpolitik 
 
Miljøfagligt Udvalg (MFU): 
- Arbejde systematisk med FN’s Verdensmål 
- Klimakommuneprojektet gentænkes 
- Input til DN’s havpolitiske arbejde 
- HB skal høre udvalget  
 
 Naturfagligt Udvalg (NFU): 
- Arbejde systematisk med FN’s Verdensmål 
- Input til DN’s indspil til biodiversitetspakken, DN’s havpolitik samt DN’s arbejde med erstatningsnatur 
- HB skal høre udvalget 
 
For alle tre faglige udvalg gælder det, at de vil blive inddraget særskildt i organisationsstrategien udvikling. 
 
Udvalgsformændene adspurgtes, om HB kan forvente høringssvar på skrift. Formanden for PFU svarede, at 
der formentlig bliver tale om forskellige typer afrapportering. 
 
HB besluttede at videregive følgende kommissorier til de tre faglige udvalg hen over efteråret: 
 
Planfagligt Udvalg: 
Hovedbestyrelsen beder Planfagligt Udvalg om at bidrage med følgende opgaver: 

 I 2020 og 2021 at bidrage med input til foreningens arbejde med Fremtidens planlov. Det forventes, 
at Erhvervsministeren vil følge op på de input ministeren har modtaget i høringen med dialog med 
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interessenter og med justeringer af planloven, og at dette vil medføre behov for input til forenin-
gens politisk arbejde. Tidsmæssigt forventes dette at ske i slutningen af 2020 og begyndelsen af 
2021. 

 I 2020 og 2021 at bidrage til det opfølgende arbejde i forbindelse med DN’s forslag til en ’Rednings-
plan for Danmarks biodiversitet’, der er indsendt som input til regeringens kommende arbejde med 
en Natur- og Biodiversitetspakke. PFU har allerede af flere omgange diskuteret potentielle rammer 
for udformning af Naturzonen. Nu er zonens nærmere definition fastlagt i udspillet, og den berører 
ikke direkte den fysiske planlægning, men vil indirekte kunne få betydning for planlægningen – her-
under særligt for Grønt Danmarkskort. I det omfang regeringens biodiversitetsstrategi udformes, så 
den fysiske planlægning bør komme i spil, bedes PFU bidrage til DN’s input til hvordan det kan ske 
på en hensigtsmæssig måde. Tidsmæssigt vil det forventeligt først være relevant i begyndelsen af 
2021, når regeringen er længere i sit arbejde med biodiversitetsstrategien.’ 

 DN’s kystpolitik skal revideres, og planfagligt udvalg har allerede tidligere diskuteret input til revi-
sion og ydet en stor indsats i planlægningen, afholdelsen og opfølgningen på et fællesudvalgsmøde 
om emnet. HB har besluttet en proces for revidering af politikken  

 Planfagligt Udvalg bedes bidrage med synspunkter og input i relation til den igangværende organi-
sationsudviklingsproces i DN. 
 

Miljøfagligt Udvalg: 
Hovedbestyrelsen beder Miljøfagligt Udvalg om at bidrage med følgende opgaver: 

 MFU bedes – i samarbejde med Naturfagligt Udvalg – udarbejde forskellige scenarier for og forslag 
til, hvordan DN fremover i højere grad kan arbejde systematisk med FN’s Verdensmål. Det bør bl.a. 
overvejes, hvordan arbejdet med FN’s Verdensmål kan integreres mere tydeligt i både det lokale 
arbejde i afdelingerne, i det centrale politiske, i DN’s kommunikation samt i Arbejdsprogrammerne. 

 MFU bedes bidrage med faglige og organisatoriske input til større politiske indsatser. Dette gælder i 
det kommende år særligt udviklingen af Klimakommuneprojektet og 
DN’s havpolitiske arbejde. 

 MFU bedes bidrage med synspunkter og input i relation til den igangværende organisationsudvik-
lingsproces i DN. 
 

Naturfagligt Udvalg: 
Hovedbestyrelsen beder Naturfagligt Udvalg om at bidrage med følgende opgaver: 

 NFU bedes – i samarbejde med Miljøfagligt Udvalg – udarbejde forskellige scenarier for og forslag 
til, hvordan DN fremover i højere grad kan arbejde systematisk med FN’s Verdensmål. Det bør bl.a. 
overvejes, hvordan arbejdet med FN’s Verdensmål kan integreres mere tydeligt i både det lokale 
arbejde i afdelingerne, i det centrale politiske, i DN’s kommunikation samt i Arbejdsprogrammerne. 

 NFU bedes bidrage med faglige og organisatoriske input til større politiske indsatser. Dette gælder i 
det kommende år særligt DN’s indspil til biodiversitetspolitikken, DN’s havpolitik og DN’s arbejde 
med erstatningsnatur. 

 NFU bedes bidrage med synspunkter og input i relation til den igangværende organisationsudvik-
lingsproces i DN. 
 
 

9. Frikøb af vicepræsident  
Kl. 9.30 – 10.00 
 
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 
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- Beslutte, om ordningen skal fortsætte 
 
Bilag: 
9-1 Evalueringsnotat 
 
Konklusion: 
Covid-19 har gjort, at Vice-præsidenten i en længere periode ikke har haft mulighed for at aflaste Præsiden-
ten i fuldt omfang. Præsidenten opfordrede derfor Hovedbestyrelsen til at forlænge ordningen, så den får 
et bedre grundlag at evaluere på.  
 
Det blev kort påpeget, at betjeningen af Vicepræsidenten er et ressourcetræk, som ikke er voldsomt men 
dog alligevel ikke fremgår af AP’en.  
 
HB besluttede at forlænge prøveordningen og overlade det til næste efterårs Repræsentantskab, om frikø-
bet af Vicepræsidenten skal inkluderes som en fast post i AP’en. Det blev desuden besluttet at oversende 
evalueringsnotatet (bilag 9-1) til OU mhp. behandling.  
 
 

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: 
10-1 DN’s bankforbindelser 
 
Konklusion: 
 
Punktet introduceredes med en kort redegørelse for dets baggrund: DN har fået tilbudt en favorabel rente 
hos Danske Bank. Derudover taler andre forhold for, at HB genovervejer DN’s relation til Danske Bank: 
- Danske bank har bedre digitale løsninger, som kan overflødiggøre manuelle og dermed smidigøre arbejdet 
- Danske bank har en yder kompetent rådgivning, som især udmærker sig ved sin forståelse for kundeper-
spektivet 
 
Indstillingen er derfor, at Danske Bank bør bruges på andre af DN’s forretninger end blot vores giromed-
lemmer. 
 
Der blev udtrykt bekymring for, om det efter Danske Banks skandaler vil være hensigtsmæssigt at genop-
rette de tidligere forbindelser med Danske Bank. Skulle sekretariatet vurdere, at det er den bedste løsning, 
bør dette hensyn imidlertid veje tungt. Men der er også etiske komplikationer, der gør spørgsmålet til et 
svært dilemma.  
 
 
HB  bad  sekretariatet udarbejde en opgørelse over, hvilke forretninger der kommer til at være tilbage hos 
AL, hvis HB godkender indstillingen.   
 
En bedre belysning af alternativerne blev efterspurgt samt en vurdering af, hvor stor en administrativ 
byrde, der er tale om. Det blev skønnet, at et skift til Danske Bank ville kunne forsvares, hvis arbejdsbyrden 
og det administrative udgør en reel barriere. Skulle det ikke være tilfældet, vil de kr. 60.000,- være lettere 
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at leve med.  
 
HB besluttede at bestille flg. hos sekretariatet mhp. at forbedre sit beslutningsgrundlag:  

- En opgørelse over, hvilke forretninger der kommer til at være tilbage hos AL, hvis HB godkender 
indstillingen.   

- Et bud på omfanget af den administrative byrde, der vil kunne løftes fra sekretariatet, hvis HB god-
kender indstillingen 

- En belysning af alternativerne til Danke Bank 
 
Andenbehandlingen af punktet finder sted på mødet d. 21. august. 
 
 

11. DN’s indspil til biodiversitetspakken 
Kl. 10.00 – 12.15 
 

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 
11-2  Præsentation af baggrundsrapport 
 
Konklusion: 
 
En kort introduktion af rapportudkastet gik på, at HB’s kommentarer nu er blevet indarbejdet, og teksten 
har undergået en journalistisk bearbejdning. Der blev foreslået et antal nærmere beskrevne ændringer fra 
flere HB-medlemmer, som blev videregivet til sekretariatet.  
Det blev konstateret, at en række fejl skal rettes. Samtidig blev der mindet om, at det foreliggende arbejde 
er tiltænkt at skulle udgøre en hjørnesten i DN’s naturpolitik – og ikke VÆRE DN’s naturpolitik. Det er en 
baggrundsrapport. Men det er gennemarbejdet ambitiøst skridt fremad for DN.  
 
Der blev opfordret til, at begrebet ’Biodiversitet’ defineres klart. 
 
HB besluttede at nikke til, at det foreliggende rapportudkast finder anvendelse som hjælpedokument til 
dem, der skal forhandle på det politiske niveau. Med det formål for øje skrives udkastet igennem for at 
fremhæve de væsentligste argumenter over for de relevante ordførere. Derefter sendes dokumentet til 
ekstern faglig korrektur. Til augustmødet behandles udkastet igen, og HB vil blive præsenteret for et klart 
sagsoplæg med angivelse af, hvilke områder HB skal forholde sig til. Derefter sendes dokumentet i høring. 
 
 
 
 
 
 

--- 
Frokost kl. 12.15 – 12.45 

--- 
 
 

12. Forårets repræsentantskabsmøde 
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Kl. 12.45 – 13.00 
 
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 
 
Konklusion: 
HB interesserede sig for udvælgelsen af de stemmeberettigede delegerede, der kunne deltage i afstemnin-
gerne om de vedtægtsbeskrevne punkter. HB orienterede sig om, at afdelingerne selv stod for at udpege-
sine deltagere. En mail fra sekretariatet beskrev den til lejligheden udarbejdede procedure for formæn-
dene, som derefter havde til opgave at sørge for udvælgelsen.  
 
 

13. Kommende HB-møder  
Kl. 13.00 – 13.15 
 
Sagsfremstilling: 
HB kaster et blik på den løbende dagsorden samt den rullende arbejdsplan.  
 
HB skal: 
Drøfte forventningerne til kommende dagsordener 
 
Bilag: 
Intet bilag 
 
Konklusion: 
Sekretariatet opfordredes til at reflektere over, at dette møde ikke har været et sommerseminar, som de 
plejer at være. Programmet har ikke til levnet tid til at være sammen. Seminaret skal helst være et møde, 
man glæder sig til. 
 
Der blev foreslået et ekstra HB-møde til næste år – evt. et maj-møde på Zoom? (på 3 timer)). Et maj-møde 
på Zoom ville kunne give en bedre indflyvning til AP-processen. 
 
Præsidenten orienterede om, at Sebastian og hun netop har været på kursus i bestyrelsesarbejde: Præsi-
denten vil gerne drøfte med HB, hvordan de blive bedre til deres arbejdet. I den forbindelse vil det være 
godt med et antal individuelle samtaler om forventninger mm. Præsidenten følger op med et oplæg til pro-
cessen. 

 
HB besluttede at 

- Biodiversitetsrapportudkastet berammes til mødet d. 21. august 
- Sekretariatet udarbejder en plan B til efterårets Repræsentantskabsmøde (hvis endnu en aflysning 

skulle ramme foreningen) 
- Orientere sig om Fehmern Bælt på mødet d. 2. oktober. Sekretariatet giver et oplæg suppleret af et 

oplæg fra Michael Kruse - begge om Fehmern Bælt. HB udbad sig information om, hvilket mandat 
Michael har. 

- Orientere sig om infrastrukturprojekter. Hvilke arbejder er der gang i - og hvad er HB’s holdning til 
dem. 
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- Biogas udskydes til et senere møde. 
 

 

15. Aktuelle sager  
Kl. 13.15 – 13.30  
 
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 
 
Konklusion: 
HB besluttede at fastholde efterårets møde i Middelfart og afholde forårets i Rebild. De øvrige allerede 
planlagte møder udskydes dermed med et halvt år. 
 
HB orienterede sig om, at Skovfonden er et klimatiltag, hvor regeringen stiller 100 mio. til rådighed mhp. at 
rejse ny skov. Reelt er der tale om en skov- og landbrugsudtagningsfond, da det tager for lang tid at plante 
ny skov, hvis initiativet skal have en god klimaeffekt. Urørt skov og selvsået skov er vigtige klimaelementer, 
som bør være en del af Skovfondens pulje. Der må være arealer, der er rent selvsået og rent urørt, som kan 
tilgodeses. DN har bevæget fonden derhen, at der skal være tale om biodiversitetsskov. 
 
Det er blevet foreslået at sende et fælles NGO-brev i regi af DGK til Skovfonden. DGK har indtil videre ikke 
taget initiativ til noget. 
 
Det mest effektive ville være at øge intensiteten i folketinget, blev det foreslået. 

 
 
16. Evt.  
Kl. 13.30 – 13.35 
 
Regeringen nedsætter en følgegruppe, som skal medvirke til at rådgive om udlæg af de kommende 6.000 
ha urørt skov, som regeringen og følgepartier har sikret. DN, WWF og andre grønne NGO'er får hver 1 
plads. Rune blev udpeget som DN’s repræsentant.  
 
 
 
 
 
 

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)  
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Drøfte indhold på efterårets REP-møde 

Orienteres om status for DN’s strategiproces 

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  

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 

 


