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Dato: 22. oktober 2020 
Til: Hovedbestyrelsen 
Sagsbehandler: Ida Marxen Søndergaard, idas@dn.dk, 31193227 
 

 
 

 
 

Dagsorden for HB-møde d. 5. november 2020 
 
 Tid: Fredag d. 5. november kl. 9.30 – 16.30 

 Sted: Hotel Kong Arthur, Nørre Søgade 11, 1370 København K. 

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

 Fra Sekretariatet: Lars Midtiby, Morten Pedersen (pkt. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11) Mikkel Havelund (pkt. 3, 4, 
5), Louise Puck Hansen (pkt. 3, 4, 5), Luise Sanderhoff Østerlund (pkt. 3, 4, 5), Emil Nielsen (pkt. 3, 4, 5) 
Søren Mollerup Dawe (pkt. 4, 5), Mads Peter Aagaard Madsen (pkt. 4, 5), Lasse Jesper Pedersen (pkt. 
9), Bo Håkansson (pkt. 7), Nina Saarnak Larsen (pkt. 6), Simon Leed Krøs (medarbejderrepræsentant) og 
Ida Marxen Søndergaard Nielsen (Ref.)   

 
 

1. Hovedbestyrelsens egen tid  
Kl. 9.30 – 10.00  
 
 

2. Godkendelse af referat  
Kl. 10.00 -10:05 
 
HB skal:  

- Godkende referat fra HB møde d. 2. oktober 2020. 
 

Bilag:  

2.1 Referat fra HB møde d. 2. oktober 2020. 

 

 

3. Regnskabet for 3. kvartal 2020 
Kl. 10.05 – 10:30 
 
Sagsfremstilling:  
Regnskabet for 3. kvartal 2020 fremlægges med henblik på godkendelse.  
Repræsentantskabet vælger statsautoriseret/registreret revisor for DN for 2020 efter indstilling fra HB. 
Sekretariatet indstiller til genvalg af revisionsfirmaet BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab for 2020. 
Desuden fremlægges oversigt over donationer fra DN til Danmarks Naturfond fra 2010-2020, som HB på 
seneste HH-møde udtrykte ønske om at blive orienteret om.  
 
HB skal:  
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- Godkende opdateret budget 2020 på basis af kvartalsregnskabet 
- Beslutte indstilling til REP om valg af revisor. 
- Orienteres om donationer fra DN til Danmarks Naturfond 2010-2020 

 
Bilag:  

- Bilag 3.1 Regnskab for 3. kvartal 2020  

- Bilag 3.2 Notat vedr. kvartalsregnskab 

- Bilag 3.3 Oversigt over donationer fra DN til Danmarks Naturfond 2010-2020 

 

 

 

 
4. AP2021, efterårets Repræsentantskabsmøde og stemmeanbefalinger 

Kl. 10:30 – 11:30 

 
Sagsfremstilling: 
HB’s forslag til AP2021 blev sendt ud til Repræsentantskabet torsdag d. 15. oktober. Lørdag d. 31. oktober 
er sidste frist for ændringsforslag fra organisationen til behandling på REP-mødet. Når HB har besluttet sine 
stemmeanbefalinger til ændringsforslagene, sendes de dagen efter (fredag d. 6. november) sammen med 
det øvrige dagsordenmateriale til REP-mødedeltagerne, så der på REP-mødet kan træffes endelig 
beslutning om en samlet aktivitetsplan. Opgaven med at præsentere HB’s stemmeanbefalinger til de 
indkomne ændringsforslag fordeler HB som vanligt imellem sig. Da det på tidspunktet for denne 
dagsordens udsendelse ikke vides, hvor mange ændringsforslag der er tale om, er dette mødepunkts 
varighed vejledende. 
Fristen for forslag til REP-mødets dagsorden udløb d. 10. oktober, og der er ikke modtaget nogen forslag. 

REP vedtog i 2019 at frikøbe vicepræsidenten frem til 1/7 2020 hvorefter ordningen skulle evalueres. OU 
har behandlet sagen og deres anbefaling er en forlængelse med 1 år fra 1/7 2020- 1/7 2021, hvorefter der 
skal foretages en evaluering.  

HB skal: 
- Beslutte stemmeanbefalinger til ændringsforslag til HB’s AP2021-oplæg. 
- Drøfte efterårets REP-møde: Dagsorden og rollefordeling ift. at præsentere stemmeanbefalinger.  
- Beslutte om vicepræsident forsat skal frikøbes samt i hvilken periode. 

 
Bilag: 

- Bilag 4.1  AP-ændringsforslag [der er først deadline for AP ændringsforslag efter udsendelse af HB-materialet, hvorfor 

dette bilag eftersendes] 

- Bilag 4.2  Udkast til REP-program  

- Bilag 4.3  Referat af møde i Organisationsudvalget mandag den 19. oktober 2020 

 

 
5. Status for DN’s strategiproces 

Kl. 11:30 – 12:00 
 
Sagsfremstilling: 
Repræsentantskabet besluttede i forbindelse med AP20, at der skal udvikles en ny overordnet strategi, der 
skal sætte en fælles retning for hele Danmarks Naturfredningsforening. En vigtig milepæl for 
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strategiarbejdet er, at repræsentantskabet på efterårets møde skal godkende visionerne for DN. Herefter 
formuleres selve strategien. Sekretariatet orienterer om status for arbejdet. 

 
HB skal:  

- Orienteres om status for strategiproces. 
 

Bilag:  

- Bilag 5.1 Udkast til vision til behandling på REP mødet [bilag eftersendes da styregruppen først har materiale klar efter 

udsendelse af det øvrige HB materiale] 

 
--- 

Frokost kl. 12.00 - 12.30 
--- 

 
 
 

6. Disposition for DN’s kommende natur-politik 
Kl. 12:30 – 13:15 
 
Sagsfremstilling:  
HB har besluttet, at den hidtidige arbejdsgruppe omkring proces for udarbejdelse af en ny naturpolitik 
fortsætter – dog med et par yderligere HB medlemmer i gruppen. Gruppen har i første omgang fået til 
opgave, at arbejde med et forslag til en overordnet disposition til den nye naturpolitik. Det er dette forslag 
HB skal drøfte. 
 
HB skal:  

- Drøfte forslag til overordnet disposition for ny natur-politik på baggrund af forslag fra HB-
arbejdsgruppen. Den overordnede disposition skal danne grundlag for sekretariatets udarbejdelse 
af en uddybende disposition for en ny naturpolitik. 

 
Bilag:  

- Bilag 6.1 HB-gruppens forslag til overordnet disposition for en ny naturpolitik. 

 

 
7. Naturnationalparker 
Kl. 13:15 – 14:15 
 
Sagsfremstilling: 
Med beslutningen om etablering af de to naturnationalparker Gribskov og Fussingø er der kommet godt 
gang i debatten omkring naturnationalparkerne. En debat som kun kommer til at fylde mere i den 
kommende tid, da finanslovsforhandlingerne forhåbentlig resulterer i etableringen af yderligere 
naturnationalparker. Der er i den forbindelse også en livlig debat om naturnationalparkerne internt i DN. 
Samtidigt har annonceringen betydet dels en række henvendelser fra DN afdelinger med foreløbige ønsker 
om lokale naturnationalpark-projekter og en enkelt afdeling har indsendt et konkret projektforslag og bedt 
præsidenten og sekretariatet fremme det over for ministeren. Henvendelserne fra afdelingerne viser, at 
der på nuværende tidspunkt kan være varierende opfattelser af, hvilke forvaltningsmæssige principper, DN 
bør arbejde for i de kommende naturnationalparker. Derfor har sekretariatet udarbejdet en konceptnote 
baseret på NIRAS rapporten med oplæg til fortolkning af konceptet naturnationalparker. 
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HB skal: 
- Beslutte tolkning af konceptet naturnationalparker og drøfte den videre proces for DN’s 

arbejde med naturnationalparker 
 

 
Bilag:  

- Bilag 7.1 Konceptnote til fortolkning af konceptet naturnationalparker 
 

 

 
8. Præsentation af Projekt Biodiversitet Nu resultater 
Kl. 14:15 – 15:00 
 
Sagsfremstilling: 
Danmarks største citizen science projekt har med danskernes hjælp indsamlet mere end 1 
millioner observationer af dyr, planter, svampe og levesteder mellem 2015 og 2020. Projekt 
Biodiversitet Nu nærmer sig lancering af et udviklingsindeks for naturen i Danmark og det er i den 
sammenhæng relevant at HB orienteres om projektet. Projektets resultater præsenteres af 
professor i makroøkologi ved Københavns Universitet Carsten Rahbek. 
 
HB skal: 

- Orienteres om Projekt Biodiversitet Nu. 
 
Bilag:  

- Intet bilag  

 
 

 

9. Den politiske situation på klimaområdet og DN’s arbejde med klimaområdet 
Kl. 15:00– 15:30 
 
Sagsfremstilling: 
HB udtrykte på seneste HB-møde ønske om, at få en orienting om den politiske situation på klimaområdet, 
herunder om de igangværende og kommende forhandlinger samt DNs positioner og arbejde på 
klimaområdet.  
 

HB skal:  
- Orienteres om den politiske situation på klimaområdet, herunder DNs positioner og arbejde på 

klimaområdet. 
 
Bilag:  

- Intet bilag 

 

 

10. Femern Bælt 
Kl. 15:30 – 16:00 
 
Sagsfremstilling: 
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DN sidder som repræsentant i Femern Bælt Komitéen for den grønne bevægelse, hvor DN varetager de 
grønne interesser i forbindelse med udformningen af Femern Bælt forbindelsen. Der er de seneste år 
kommet en række klager fra tyske miljøorganisationer og andre tyske interessenter over linjeføringen, støj 
mm. der har forsinket processen. Klagerne har resulteret i en retssag der kører pt. i Tyskland og der 
forventes en afgørelse i sagen primo december. Herefter forventes det, at Femern Bælt A/S går i gang også 
på tysk side med den egentlige bygningsfase med udgravning til tunnelen og de andre 
infrastrukturelementer der er knyttet hertil. Grundet den nært forestående byggefase og den 
mediemæssige opmærksomhed som dette forventes at afføde, gives HB nu en orientering om processen af 
DN's repræsentant i Femern Bælt Komitéen, Michael Løvendal. 
 
HB skal:  

- Orienteres om processen omkring Femern Bælt forbindelse 
 
Bilag:  

- Intet bilag  

 
 
 

11. DN’s repræsentation i diverse bestyrelser, råd, nævn og udvalg 
Kl. 16:00 – 16:10 
 
Sagsfremstilling: 
HB har ønsket et overblik over DN’s repræsentation i diverse bestyrelser, råd, nævn og udvalg samt 
ressourceforbruget der er forbundet hermed.  
 
HB skal: 

- Orienteres om DN’s repræsentation i diverse bestyrelser, råd, nævn og udvalg 
 
Bilag:  

- Bilag 11.1 Oversigt over DN’s repræsentation i diverse bestyrelser, råd, nævn og udvalg samt ressourceforbrug der er 

forbundet hermed. 

- Bilag 11.2 Notat om DN’s repræsentation i diverse bestyrelser, råd og nævn mm. 

 

 
12. Kommende HB-møder  
Kl. 16:10 - 16:15 
 
Sagsfremstilling: 
Sekretariatet har udarbejdet forslag til mødedatoer for HB i 2021 med henblik på, at få fastlagt disse. HB 
kaster desuden et blik på den løbende dagsorden samt den rullende arbejdsplan.  
 
HB skal: 

- Beslutte mødedatoer for de kommende HB møder i 2021 og drøfte forventningerne til kommende 
dagsordener.   

 
Bilag: 

- Bilag 12.1 Notat om forslag til HB’s møde- og arbejdsplan 2021 

- Bilag 12.2 Udkast til HB mødekalender 2021 
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13.  Aktuelle sager  
Kl. 16.15– 16.25 
 
Vildgræsningsprojekt på Skovsgaard 
Danmarks Naturfond har sammen med Den Danske Naturfond netop lanceret et stort naturprojekt, som 
skal forene fødevareproduktion og etablering af vild natur på Skovsgaard Gods. To tredjedele af godsets 
knap 400 hektar udlægges til vildgræsning med udsætning af kvæg, vildheste og grise, som uden 
tilskudsfodring skal skabe optimale betingelser for biodiversiteten i området. Ambitionen er, at lave et 
demonstrationslandbrug, som kan inspirere og skabe ny viden om fremtidens bæredygtige landbrug, hvor 
fødevareproduktion kan bidrage positivt til løsningen af både naturens og klimaets kriser. Præsidenten 
orienterer om projektet.  
 
HB skal: 

- Orienteres om projektet 
Bilag: 

- Intet bilag 

 
 

14. Evt.  
Kl. 16.25 – 16.30 
 
 

HB's rullende arbejdsplan 
 

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  

DN’s bankforbindelser 

Ny digital bestyrelsesportal 

Beslutte fredningsstrategi 

Drøfte DN’s holdning til biogas 

Julehygge 

 

HB's løbende dagsorden 
Orientering om sekretariatets arbejde med medlemsbladet Natur & Miljø 


