
BILAG 3-2 
 
 

Dato: 25. november 2020 
Til: HB på mødet d. 4. december 2020 
Sagsbehandler: Mads Peter Aagaard Madsen, mads@dn.dk, 20 86 24 94 
 

 
 

 

 

 

Evaluering af fysisk og digitalt  
repræsentantskabsmøde i Middelfart 
Lørdag d. 21. november, kl. 12.00-19.30 
 
 
Deltagelse 
156 mødedeltagere med stemmeret var tilmeldt mødet. Under normale omstændigheder er tallet 
mellem 165 og 180. 50 deltog i det fysiske møde - 106 i det digitale. 50-60 deltog passivt uden 
stemmeret på det eksterne link, heraf formodet 20-30 sekretariatsmedarbejdere. 18 afdelinger 
var ikke repræsenteret på mødet – hverken fysisk eller digitalt. Det er lidt flere afbud end sædvan-
ligt. Ud over de stemmeberettigede mødedeltagere deltog 2 netværksrepræsentanter og 2 kandi-
dater til Danmarks Naturfonds bestyrelse på det fysiske møde.  
 
Afstemninger 
På mødet fandt mere end 70 afstemninger sted. Bortset fra enkelte undtagelser, lykkedes det alle 
mødedeltagere, som ønskede at stemme, at komme afsted med det. Den 18. november fandt et 
test-møde sted, som havde til formål at gøre interesserede mødedeltagere fortrolige med den nye 
afstemningsform. De mange afstemninger skyldtes især de 30+ ændringsforslag til styregruppens 
udkast til visioner. Det største antal stemmeberettigede mødedeltagere, der benyttede sig af de-
res stemmeret var 137. En enkelt afstemning måtte gå om pga. fejl i spørgsmålet; to andre gik om 
pga. stemmelighed. 
 
Personvalg 

 Birgitte Marcussen blev genvalgt til HB 

 Jørgen Jørgensen blev nyvalgt til HB  

 Niels Hav Hermansen og Sandra Arvidson blev begge genvalgt som personlige medlemmer 
af REP (4 personlige pladser i Repræsentantskabet er fortsat vakante) 

 Catrine Grønberg Jensen blev nyvalgt som medlem af bestyrelsen for DKNF 

 Revisionsfirmaet BDO, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, blev genvalgt som  
statsautoriseret/registreret revisor for DN for 2020 

  
Tilbagemeldinger 
Den 23. november blev der sendt et evalueringsskema ud til alle mødedeltagere. Den 25. novem-
ber havde 80 svaret. Den overvejende tendens går i retning af tilfredshed med mødets afvikling, 
men savnet af den personlige og uformelle kontakt er tydeligt. Dog gives der opbakning til videre 
brug af streaming-teknologi, hvis den ikke erstatter de fysiske repræsentantskabsmøder. De fore-
løbige tilbagemeldinger giver grund til at se aflysningerne af dialogboder, ture og sammenkomst 
om aftenen som korrekte beslutninger. Generelt opfordres der til bedre tidsstyring, og et flertal af 
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respondenterne vil værdsætte færre afstemninger og ser gerne, at afstemninger om ubetydelige/ 
redaktionelle rettelser helt undgås. 
 
De foreløbige tilbagemeldinger fremgår af bilag 3-3 og 3-4. 3-3 omfatter alle svar fra begge delta-
gerkategorier, fysiske og digital. 3-4 er en ’krydstabuleringsrapport’, som giver mulighed for at 
sammenligne inden for udvalgte spørgsmål, hvordan hhv. digitale og fysiske mødedeltagere sva-
rer. 


