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Dato 27. november 2020 
Til: Hovedbestyrelsen 
Sagsbehandler: Ida Marxen Søndergaard, idas@dn.dk, 31193227 
 

 
 

 
 

Dagsorden for HB-møde d. 4. december 2020 
 
 Tid: Fredag d. 4. december kl. 9.30 – 16.30 

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

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

 Fra Sekretariatet: Lars Midtiby, Mikkel Havelund (pkt. 3, 8), Louise Puck Hansen (pkt. 3), Luise 
Sanderhoff Østerlund (pkt. 3, 10, 11), Emil Nielsen (pkt. 3) Søren Mollerup Dawe (pkt. 3), Mads Peter 
Aagaard Madsen (pkt. 3), Bo Håkansson (pkt. 4), Nina Larsen Saarnak (pkt. 4), Birgitte Bang Ingrisch 
(pkt. 5), Thyge Nygaard (pkt. 6), Thomas Eriksen (pkt. 8), Simon Leed Krøs (medarbejderrepræsentant) 
og Ida Marxen Søndergaard Nielsen (Ref.)   

 
 

1. Hovedbestyrelsens egen tid  
Kl. 9.30 – 10.30  
 
 

2. Godkendelse af referat  
Kl. 10.30 -10:35 
 
HB skal:  

- Godkende referat fra HB møde d. 5. november 2020. 
 

Bilag:  

- Bilag 2.1 Udkast til referat fra HB møde d. 5. november 2020. 

 

 
 

3. Opfølgning på efterårets REP-møde  
Kl. 10:35 – 11:15 
 
Sagsfremstilling: 
REP-mødet denne gang var ganske særligt grundet covid-19 og udskudte punkter fra foråret. For at 
minimere smitterisiko besluttede sekretariatet og HB, at forkorte mødet til én dag og gøre det muligt at 
deltage online. 106 stemmeberettigede deltog digitalt og 50 fysisk i Middelfart. Alle DNs aktive er blevet 
opfordret til at følge med online (uden tale- og stemmeret). REP-dirigenten har anbefalet, at DN 
fremadrettet ændrer vedtægterne, så HB fremover kan beslutte at afholde digitale REP-møder, hvis der 
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skulle opstå behov for dette. HB’s overvejelser om REP-mødernes fremtidige form og indhold vil være 
brugbare pejlemærker. 
 
HB skal:  

- Orientere sig om evalueringen af Repræsentantskabsmødet i Middelfart og drøfte gennemførelsen 
af mødet 

- Beslutte, om forårets repræsentantskabsmøde skal rumme mulighed for både fysisk og digital 
deltagelse 

- Beslutte, om det skal indstilles til Repræsentantskabet, at forretningsordenen opdateres, så den 
indeholder muligheden for at afvikle digitale repræsentantskabsmøder samt udelukker, at der kan 
stilles ændringsforslag på mødet.  

- Godkende, at kandidatvejledningen opdateres, så det fremgår, at elimineringsmetoden benyttes 
ved valg af Præsident, Vicepræsident og HB. 

- Drøfte idéer til indholdet af forårets repræsentantskabsmødes dagsorden  
 
Bilag:  

- Bilag 3.1 Orientering og indstilling til HB om REP-møder i Middelfart og Rebild 

- Bilag 3.2 Evaluering af fysisk og digitalt repræsentantskabsmøde i Middelfart 

- Bilag 3.3. Oversigt over svar på evaluering af REP-mødet i Middelfart og digitalt 1 

- Bilag 3.4 Oversigt over svar på evaluering af REP-mødet i Middelfart og digitalt 2 

- Bilag 3.5 Foreløbigt udkast til dagsorden for fysisk og digitalt Repræsentantskabsmøde i DN foråret 2021 

- Bilag 3.6 Tidsplan for REP mødet foråret 2021 

 

  
 

 4. Naturnationalparker  
Kl. 11:15-12:30 
 
Sagsfremstilling:  
HB havde på sit sidste møde en drøftelse af oplægget til ”Principper for naturnationalparker”. HB ønskede 
enkelte justeringer af det fremlagte forslag. Disse er nu søgt indarbejdet i et nyt udkast.  
En delegation på fire DN-medlemmer ønsker foretræde for HB med henblik på, at fremlægge deres syn på 
DN’s position i forhold til regeringens beslutning om at etablere en naturnationalparker i Gribskov. 
 
 
HB skal:  

- Godkende det justerede udkast til ”Principper for naturnationalparker” 
- Modtage delegation af fire DN medlemmer vedr. DN’s position i forhold til naturnationalparker 

 

Bilag:  

- Bilag 4.1 Revideret udkast til ”Principper for naturnationalparker” 

- Bilag 4.2 Spørgsmål til HB om naturnationalparker fra delegation i foretræde 

- Bilag 4.3 Sekretariatets svar på spørgsmål fra delegation vedr. naturnationalparker 
- Bilag 4.4 Notat om hegn, naturnationalparker og landbrug fra delegation i foretræde 

 
 

 
--- 

Frokost kl. 12.30 – 13:00 
--- 
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5. Årsplan for fredningssager 2021-22 
Kl. 13:00 – 13:45 
 
Sagsfremstilling:  
En fredning er den bedste sikring af naturen, men samtidig er en fredningssag et tungt og dyrt virkemiddel. 
Derfor prioriterer DN sine fredningssager med omhu. Med udgangspunkt i DN’s fredningsstrategi 
tilrettelægges fredningsarbejdet år-til-år efter en plan, som besluttes af HB inden for rammerne af årets 
Aktivitetsplan og Budget. Sekretariatet har udarbejdet et oplæg, som har været i høring i NFU og PFU. 
 
HB skal:  

- Beslutte DNs årsplan for fredningssager 2021-22 
 
Bilag:  

- 5.1 Årsplan for fredningssager 2021-22 

- 5.2 Fredningsstrategi 2017-22 

- 5.3 DN’s Fredningspotentialeliste 

- 5.4 Højt prioriterede fredningsforslag 

- 5.5 DN Københavns Strategi for natur og fredninger i København 

 
 
 

6. DN’s holdning til biogas 
Kl. 13:45 – 14:20 
 
Sagsfremstilling:  
HB har ønsket en orientering om den aktuelle status for anvendelsen af biogas i det danske energisystem, 
og om DN’s politik for biogas. 
 
HB skal:  

- Orienteres om den aktuelle situation samt om DN’s gældende politik på området. 
Bilag:  

- Ingen bilag 

 
 
 

7. Revision af retningslinjer for honorering af frivillige 
Kl. 14:20 – 14:35 
 
Sagsfremstilling:  
Det fremgår pt. ikke af DN’s gældende retningslinjer hvorledes honorering af valgte HB-medlemmer skal 
fastsættes. Sekretariatet har udarbejdet et oplæg til hvorledes dette kan tydeliggøres i retningslinjerne. 
HB skal desuden tage stilling til en konkret sag om tildeling af honorar til Rune Engelbreth på 5.000 kr for 
bistand til sekretariatet i forbindelse med prissætningen om omkostningerne ved naturnationalparker. 
 
 
HB skal:  
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- Beslutte revision af retningslinjer for honorering af frivillige 
- Beslutte tildeling af honorar på 5.000 kr til Rune Engelbreth for faglig bistand til sekretariatet  

 
Bilag:  

- Bilag 7.1 Forslag til revision af retningslinjer for honorering af frivillige 

- Bilag 7.2 Notat om honorar for bistand til sekretariat i forbindelse med prissætningen om omkostningerne ved 

naturnationalparker 

 
  

 8. Dispensation til DN Glostrup 

 Kl. 14:35 - 14:50 
 
Sagsfremstilling: DN Glostrup beder om dispensation fra vedtægterne om at skulle være minimum 6 
personer i bestyrelsen, da de efter afholdt årsmøde er 4 personer. Sekretariatet iværksætter tiltag/hjælp til 
afdelingen frem til næste årsmøde med henblik på, at afdelingen når op på de minimum 6 personer i 
bestyrelsen samt yderligere hjælp til arrangementer og sagsbehandling. Tidligere er sådanne 
dispensationer tildelt administrativt, men det er relevant for HB at kende hertil og det bør drøftes. 
  
  
HB skal:  

- Godkende dispensationen jf. forretningsordenen §12 stk. 4  
 
 Bilag:  

- Intet bilag 

  
 

9. Investeringsstrategi og bankforbindelser 
Kl. 14:50 -15:15 
 
Sagsfremstilling:  
HB har på møder i juni og august 2020 drøftet DN’s benyttelse af bankforbindelser. På mødet i august bad 
HB sekretariatet undersøge, om andre banker vil tilbyde DN ikke at betale negative renter og i øvrigt 
vurdere øvrige bankanliggender. 
 
HB skal:  

- Drøfte udkast til investeringsstrategi for DN 
- Godkende valg af fremtidig bankforbindelse 

 

Bilag:  

- Bilag 9.1 Ny indstilling om valg af bankforbindelse og udkast til investeringsstrategi for DN (eftersendes da der fortsat 

udestår enkelte afklaringspunkter i forbindelse med valg af bankforbindelse) 

 

 
 

10. Ændringer i sekretariatet 
Kl. 15:15-16:10 
 
Sagsfremstilling:  
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Tirsdag d. 24. november 2020 blev der foretaget en omstrukturering i sekretariatet. Der vil på mødet blive 
givet en orientering om baggrunden herfor og planer for udvikling af sekretariatet. 
 
HB skal: 

- Orienteres om baggrund for omstruktureringen og de bagvedliggende ønsker om udvikling af 
sekretariatet. 

 
Bilag:  

- Intet bilag 

  
 

11. Kommende HB-møder  
Kl. 16:10 - 16:15 
 
Sagsfremstilling: 
HB kaster et blik på den løbende dagsorden samt den rullende arbejdsplan.  
 
HB skal: 
Drøfte forventningerne til kommende dagsordener. 
 
Bilag: 

Intet bilag 

 

 

12. Aktuelle sager  
Kl. 16.15– 16.25 
 
 

13. Evt.  
Kl. 16.25 – 16.30 
 
 

HB's rullende arbejdsplan 
 
HB-møde fredag d. 12. februar  
HB’s arbejdsplan for 2021  
Drøfte indhold på forårets REP-møde  
Drøftelse af organisationsstrategi  
Evaluering af havkampagne  
Drøftelse af DN’s råstofpolitik  
Evaluering af proces for AP2021  
Drøfte oplæg til DN naturpolitik fra HB arbejdsgruppe  
Drøfte evt. videreførelse af Biodiversitet.Nu  
Orientering om valg af digital bestyrelsesplatform 
Orientering om DN’s plads i diverse udvalg, råd og nævn 
Drøfte DN’s politik vedr. placering af solceller 
 
HB-møde fredag d. 26. marts  
Godkende Årsregnskab 2020 med henblik på indstilling til forårets REP-møde  
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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  
Beslutte retningslinjer for modtagelse af jordbesiddelser  
Orientering om sekretariatets arbejde med medlemsbladet Natur & Miljø 
 

 
REP-møde lør-søndag d. 24-25. april  
Naturpolitisk debat med udgangspunkt i præsidentens naturpolitiske beretning  
Godkende Årsregnskab 2020 og drøfte status for AP2020  
Godkende ny strategi for DN 
Vælge revisor  
Vælge DNs præsident  
Vælge 2 folkevalgte HB-medlemmer  
Vælge 5 personligt valgte medlemmer af REP  
 
HB-møde fredag d. 7. maj  
Beslutte opdateret budget 2021 på basis af kvartalsregnskab  
Eventuel opfølgning på forårets REP-møde  
Beslutte videre arbejde med DNs naturpolitik  
Møde med bestyrelsen i Danmarks Naturfond  
Udpege to medlemmer til Danmarks Naturfonds bestyrelse  
Det videre arbejde med DNs strategi  
Evaluering af AP og bud på nyt format der afspejler strategien  
 
HB-møde (3 timers zoom-møde) d. 4. juni 
 
HB-seminar fredag d. 11.-12. 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, rammer og proces for AP2022 (første udkast)  
Drøfte indhold på efterårets REP-møde  
Evaluere frikøb af vicepræsident og beslutte indstilling /høring af OU  
 
HB-møde fredag 1. oktober  
Beslutte HB’s forslag til AP2022 (andet udkast)  
Beslutte HB’s møde- og arbejdsplan 2022  
 
HB-møde onsdag 3. 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 
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HB-møde fredag 10. december  
Eventuel opfølgning på efterårets REP-møde  
Julehygge 

 

HB's løbende dagsorden  


