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Foreløbigt udkast 
 

Dagsorden for fysisk og digitalt  
Repræsentantskabsmøde i DN 
Lørdag-søndag 24.-25. april 2021 Rebild 
 

 

LØRDAG 

1 
13.00 –  

13.15 

Velkomst, valg af dirigent og stemmeudvalg 

DN Rebild byder velkommen, og Repræsentantskabet vælger dirigent. 
Dagsordenudvalget foreslår valg af advokat Peter Lambert. 

Dirigenten styrer afviklingen af dagsordenens punkter, herunder over-
holdelse af tidspunkter. Dagsordenudvalgets forslag til behandling af 
dagsordenens punkter er til dirigentens overvejelse, men dirigenten 
beslutter behandlingen.  

  

2 
13.15 – 

14.10 

Præsidentens årsberetning 

Sagsfremstilling: Præsidenten fremlægger i henhold til vedtægternes § 
11, stk. 3 en årsberetning. Den er et oplæg til en bred politisk debat og 
skal ikke godkendes. Debat i ca. 50 min. 

Forslag til behandling: Dagsordenudvalget anbefaler taletidsbegræns-
ning på 2 minutter.  

  

14.10 –
14.20 

Demonstration af afstemningssystem  

  

14.20 –
14.35 

Kaffe, te og kage 

  

3 
14.35 – 

16.35 

Organisationsstrategi  

Repræsentantskabet skal vedtage formuleringen af DN’s samlede  
organisationsstrategi. 
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Forslag til behandling:  

 Repræsentantskabet modtager styregruppens oplæg inden mø-
det 

 Indsendelse af forslag til styregruppen inden mødet 

 Dialog med forslagsstillerne inden mødet 

 Debat i organisationen inden mødet 

 Afstemning om forslagene på mødet 

 Vedtagelse på mødet af den endelige strategi med de frem-
komne og vedtagne ændringer 

  

      4 
16.35 – 

17.15 

Årsregnskab 2020 

Sagsfremstilling: Repræsentantskabet godkender ifølge vedtægternes 
§ 9, stk. 2 DN's årsregnskab efter indstilling fra HB. Årsregnskabet ud-
gør hovedparten af den Årsrapport, som DN udarbejder i henhold til 
Årsregnskabsloven. HB indstiller, at Årsregnskab 2020 godkendes. 

Forslag til behandling: Dagsordenudvalget foreslår, at DN's direktør, 
Lars Midtiby, gennemgår årsregnskabet, hvorefter salen kan stille 
spørgsmål til regnskab og status for AP2020 – både til direktøren og 
HB. Spørgsmålsdelen foreslås afviklet med vandrende mikrofoner i  
mødesalen og chat-overvågning på Zoom. Herefter afstemning. 
 
Bilag 4-1: HB’s indstilling om Årsregnskab 2020.  
Bilag 4-2: Forklaring af Årsregnskab 2020. 
Bilag 4-3: Status for gennemførelse af aktiviteterne i AP2020. 

  

17.15 – 
17.30 

Kaffe, te og lidt at spise 

 

  

      5 
17.30 – 

17.35 

Valg af revisor 

Sagsfremstilling: Repræsentantskabet vælger statsautoriseret/registre-
ret revisor for DN efter indstilling fra Hovedbestyrelsen. HB indstiller til 
genvalg af revisionsfirmaet BDO Statsautoriseret Revisionsaktiesel-
skab. 

  



 3 

6 
17.35 – 

18.20 

Valg af 2 medlemmer af Hovedbestyrelsen 

Sagsfremstilling: Repræsentantskabet vælger af sin midte 6 HB-med-
lemmer med en valgperiode på 3 år, således at 2 er på valg hvert år. I 
år ser valgsituationen ud som følger:  

 Jonas Geldmann 

 Rune Engelbreth Larsen 
 

Forslag til behandling: I henhold til praksis anbefaler Dagsordenudval-
get til dirigenten, at hver kandidat får mulighed for fem minutters valg-
tale og derefter indgår i et panel, hvor kandidaterne svarer på spørgs-
mål fra salen inden for en ramme af 30 minutter. Der henvises i øvrigt 
til kandidaternes skriftlige valgprogrammer. Herefter afstemning. 
 

Bilag 6-1: Valgprogrammer. 

  

7 
18.20 – 

18.30 

Valg af 5 personlige medlemmer af Repræsentantskabet 

Sagsfremstilling: I DN's Repræsentantskab indgår op til 15 personlige 
medlemmer, som kan tilføre DN nye kompetencer, inspiration og ind-
flydelse. Valgperioden er 3 år, således at op til 5 er på valg hvert år. I år 
er følgende 5 medlemmer på valg: 

 Anna Bodil Hald 

 Poul Hald Mortensen 

 Peder Agger 

 Peder Størup 

 Ella Maria Bisschop-Larsen 

Derudover er fire plads vakante, som følge af valgene i 2018 og 2019, 

som resulterede i, at kun seks pladser blev besat. 

Forslag til behandling: Dagsordenudvalget foreslår, at kandidaterne får 
2 minutter hver til en mundtlig præsentation fra talerstolen.  

Bilag 7-1: Valgprogrammer. 

  

8 
18.30 – 

19.15 

Valg af præsident 

Sagsfremstilling: Repræsentantskabet vælger af sin midte en præsident 
for 3 år ad gangen. Maria Reumert Gjerding er på valg og genopstiller.  

Forslag til behandling:  

 Hver kandidat får rådighed over talerstolen i 15 minutter til anven-
delse efter kandidatens eget valg. Kandidaten kan fx uddybe eller 
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supplere sit valgprogram, og/eller overlade talerstolen til én eller 
flere stillere. 

 Tre kvarters spørgetid fra 2-3 mikrofonsteder i salen, hvor spør-
gerne stiller sig i kø. Hver spørger kan højst stille hver kandidat ét 
spørgsmål med tilhørende begrundelse. Kandidaten/kandidaterne 
svarer på et spørgsmål umiddelbart efter, at det er stillet – inden 
for cirka ét minut pr. kandidat og spørgsmål. 

 Til sidst får hver kandidat en afsluttende bemærkning på højst 2 mi-
nutter. 

 Umiddelbart herefter afstemning. 

Bilag 8-1: Valgprogrammer 
Bilag 8-2: Notat om præsidentens opgaver 

  

19.15 Middag 
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SØNDAG 

9.00 –  
9.05 

Mødestart 

  

9 
9.05 – 
10.15 

Inspirationsoplæg   

 

  

10.15 – 
10.30 

Kaffe & te 

  

10.30 – 
11.45 

Inspirationsoplæg (fortsat)  

  

10 
11.45 – 

12.00 

Eventuelt og mødeafslutning 

Under ’eventuelt’ er der mulighed for at komme med opfordringer, ud-
fordringer og oplysninger i den udstrækning, de ikke måtte være frem-
sat under de øvrige dagsordenpunkter. Herefter afslutter præsidenten 
mødet. 

  

 
 

Om dagsordenen 

Denne dagsorden er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i DN's vedtægter § 9, stk. 2, 3 og 4. De vedtægtsbe-
stemte dagsordenspunkter er markeret med blåt. Dagsordenerne til DN's REP-møder udarbejdes af et Dagsordenud-
valg bestående af en repræsentant for hvert samråds formandskab. Udvalgets virke er reguleret af § 1 i Repræsen-
tantskabets forretningsorden. Dagsordenudvalget ved dette møde består af:  
 
• Samråd Nordjylland:  
• Samråd Vestjylland:  
• Samråd Østjylland:  
• Samråd Fyn:  
• Samråd Region Sjælland:  
• Samråd Nordsjælland:  
• Samråd Storkøbenhavn:  
• Samråd Sydjylland:  
 

Om referatet 

Al tale til mikrofoner under REP-mødet bliver optaget. Efter mødet vil der blive udarbejdet et referat i henhold til be-
stemmelserne i Repræsentantskabets forretningsorden § 5. Referatet vil sammen med lydfilerne fra optagelsen blive 
offentliggjort på www.dn.dk/rep2018.  
 
 

http://www.dn.dk/rep2018

