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HB’s møde- og arbejdsplan 2021 
 

Sagens kerne 

HB skal beslutte sine ordinære møder i 2021, så de ligger på de rigtige tidspunkter i forhold til diverse for-
eningsprocesser, hvori HB er en central aktør, og samtidig giver HB gode muligheder for at udøve sin rolle 
som DN’s politisk ledelse mellem REP-møderne. 
 

Forslag til mødeplan 

Det foreslås, at der i 2021 afholdes 8 HB-møder, hvoraf det ene er et seminar over to dage. Derudover fore-
slås det, at HB afholder et 3-timers Zoom-møde til understøttelse af næste års AP-proces. Zoom-mødet er 
forsøgsvis placeret i september, men kan naturligvis flyttes efter ønske og behov. Forslag til mødeplan med 
det indhold, der kendes på nuværende tidspunkt ses herunder. På sit første møde i 2021, gennemgår HB 
mødeplanen igen og ajourfører med de beslutningspunkter, der udspringer af AP2021, fx behandlinger af 
organisationsstrategi og politikker. 
 
Overblik over møderne i forhold til andre relevante datoer fremgår af kalenderbilaget. Nogle af møderne 
ligger fast (eller nogenlunde fast), da de er knyttede til datoerne for de to repræsentantskabsmøder. Det 
gælder møderne i marts, oktober og november. 
 
Med udgangspunkt i de foreslåede datoer og med de emner, som enten tidligere er besluttet, eller som føl-
ger af HB’s rolle i diverse foreningsprocesser, ser arbejdsplanen således ud: 
 

 
HB-møde fredag d. 5. februar 
HB’s arbejdsplan for 2021 
Drøfte indhold på forårets REP-møde  
 
HB-møde fredag d. 26. marts 
Godkende Årsregnskab 2020 med henblik på indstilling til forårets REP-møde 
Beslutte status for AP2020 med henblik på forelæggelse for REP  
Beslutte indstilling til REP om valg af revisor 
Beslutte HB’s holdning til eventuelle dagsordensforslag 
 

REP-møde lør-søndag d. 24-25. april 
Naturpolitisk debat med udgangspunkt i præsidentens naturpolitiske beretning 
Godkende Årsregnskab 2020 og drøfte status for AP2020 
Vælge revisor 
Vælge 2 folkevalgte HB-medlemmer 
Vælge 5 personligt valgte medlemmer af REP 

 
HB-møde fredag d. 21. maj 
Beslutte opdateret budget 2021 på basis af kvartalsregnskab 
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Eventuel opfølgning på forårets REP-møde 
Møde med bestyrelsen i Danmarks Naturfond 
 
HB-seminar fredag d. 18.-19. juni 
Overordnede prioriteringer i kommende AP2022 
Evaluere HB’s møde- og arbejdsform  
 
HB-møde fredag d. 27. august 
Beslutte opdateret budget 2021 på basis af halvårsregnskab 
Drøfte halvårsstatus for strategiske indsatser 
Beslutte prioriteringer og rammer for AP2022 (første udkast) 
Drøfte indhold på efterårets REP-møde  
 
HB-møde (Zoom) d. 17. september (3 timer) 
Drøftelse af næste års AP-proces 
 
HB-møde fredag 1. oktober 
Beslutte HB’s forslag til AP2022 (andet udkast) 
Beslutte HB’s møde- og arbejdsplan 2022 
 
HB-møde torsdag 4. november 
Beslutte opdateret budget 2021 på basis af kvartalsregnskab 
Beslutte HB’s holdning til eventuelle dagsordensforslag 
Beslutte stemmeanbefaling til ændringsforslag til AP2022  
 

REP-møde fre-lørdag 20.-21. november 
Naturpolitisk debat med udgangspunkt i præsidentens naturpolitiske beretning 
Beslutte Aktivitetsplan og Budget 2022 

 
HB-møde fredag 3. december 
Eventuel opfølgning på efterårets REP-møde 
Julehygge 
 
 


