
BILAG 7.1 
 
 

Dato: 3. februar 2021 
Til: Hovedbestyrelsen på mødet d. 12. februar 2021 
Sagsbehandler: Mads Peter Aagaard Madsen, mads@dn.dk, 20 86 24 94 
 

 
 

 

UDKAST 

 

Kombineret fysisk og digitalt  
repræsentantskabsmøde  
Lør.-søndag d. 24.-25. april 
 
Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding 
Telefon: 76 34 11 00, hotel.kolding@comwell.dk 
 
 

Foreløbig dagsorden 

 

LØRDAG 

11.00 – 
12.00 

Ankomst og frokost 

En frokostanretning serveres ved pladsen inde i salen senest kl. 11.30. Det anbefa-
les, at man efter indskrivning i god tid går direkte ind i mødesalen og finder en 
plads. Forplejning kan ikke nydes andre steder end ved pladsen inde i salen. 

  

1 
12.00 –  

12.15 

Velkomst, valg af dirigent og stemmeudvalg 

DN Kolding byder velkommen, og Repræsentantskabet vælger dirigent. Den prakti-
ske afvikling af mødet med både fysisk og digital deltagelse gennemgås. 

Valg af stemmeudvalg: Der vil blive anvendt en digital afstemningsløsning, som gør 
det muligt både at stemme i salen og hjemmefra. Det er overflødigt at udpege et 
stemmeudvalg.  

  

2 
12.15 – 

13.00 

Præsidentens naturpolitiske beretning 

Sagsfremstilling: Maria Reumert Gjerding fremlægger i henhold til vedtægternes § 
11, stk. 3 en naturpolitisk beretning. Den er et oplæg til en bred politisk debat og 
skal ikke godkendes. Debat i ca. 30 min.  

  

      3 
13.00 – 

13.20 

Årsregnskab 2020  

Repræsentantskabet godkender ifølge vedtægternes § 9, stk. 2 DN's årsregnskab 
efter indstilling fra HB. Årsregnskabet udgør hovedparten af den Årsrapport, som 



 2 

DN udarbejder i henhold til Årsregnskabsloven. HB indstiller, at Årsregnskab 2020 
godkendes 

Forslag til behandling: 
Det foreslås, at DN's direktør, Lars Midtiby, gennemgår årsregnskabet, hvorefter 
salen kan stille spørgsmål til regnskab og status for AP2020.  
 
Bilag 3-1: Årsregnskab 2020  
Bilag 3-2: Forklaring af Årsregnskab 2020 
Bilag 3-3: Status for gennemførelse af aktiviteterne i AP2020 

  

13.20 – 
13.30 

Pause 

Der tilbydes kaffe, te og snacks fra buffetbordene. 

  

13.30 –
13.40 

Demonstration af afstemning ved streaming 

  

4 
13.40 –

14.45 

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: Dagsordenudvalget anbefaler dirigenten følgende frem-
gangsmåde:  

- Kandidaten får rådighed over talerstolen i 15 minutter til anvendelse efter eget 
valg. Kandidaten kan fx uddybe eller supplere sit valgprogram, og/eller over-
lade talerstolen til én eller flere stillere. 

- Tre kvarters spørgetid fra salen ved vandrende mikrofon. Hver spørger kan 
højst stille kandidaten ét spørgsmål med tilhørende begrundelse. Kandidaten 
svarer på spørgsmålet umiddelbart efter, det er stillet. Tidsbegrænsningen for 
både spørgsmål og svar er ca. ét minut hver. 

- Efter spørgetiden har kandidaten ret til en afsluttende bemærkning på højst 2 
minutter. 

- I tilfælde af flere kandidater: Umiddelbart herefter afstemning. 

Bilag 4-1: Valgprogram 

Bilag 4-2: Notat om præsidentens opgaver 

  

5 
14.45 – 

15.15 

Valg af 2 medlemmer af Hovedbestyrelsen 

Sagsfremstilling: Repræsentantskabet vælger af sin midte 6 HB-medlemmer med 
en valgperiode på 3 år, således at 2 er på valg hvert år. I år er nedst. på valg:  

- Jonas Geldmann 
- Rune Engelbreth Larsen 

Forslag til behandling: Det anbefales, at kandidaterne præsenterer sig selv (3 min. 
hver), hvorefter de indgår i et panel, og der åbnes for spørgsmål (15 min.). Der 
henvises i øvrigt til kandidaternes skriftlige valgprogrammer.  
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Bilag 5-1: HB valgoplæg. 

  

15.15 – 
15.25 

Pause 

Der tilbydes kaffe, te og snacks fra buffetbordene. 

  

6 
15.25 – 

16.05 

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 indflydelse. 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 4 pladser vakante som følge af valget i 2019, der resulterede i, at kun 

4 ud af 5 pladser blev besat, samt valget i 2020, som kun besatte 2 ud af 5 pladser. 
 

Forslag til behandling: Det foreslås, at kandidaterne præsenterer sig selv (2 min. 

hver). Ved 10 kandidater eller derover anvendes elimineringsvalgmetoden. 

 

Bilag 6-1: Valgoplæg. 

  

7 
16.05  
16.10 

Valg af formænd for Naturfagligt Udvalg og Planfagligt Udvalg 

Sagsfremstilling: Repræsentantskabet vælger formænd for DN’s tre faglige udvalg 
for tre år ad gangen. I år er følgende på valg: 

 Formand for Naturfagligt udvalg: Peter Esbjerg  

 Formand for Planfagligt udvalg: Lone Søderkvist Kristensen 
  

Forslag til behandling: Dagsordenudvalget foreslår dirigenten, at der gennemføres 
valg på grundlag af de skriftlige valgprogrammer uden supplerende mundtlig præ-
sentation. Er der tale om fredsvalg gennemføres ingen afstemning. 

Bilag 7-1: Valgprogrammer 

  

8 
16.10 – 

17.00 

Organisationsstrategi: Visioner for fremtidens DN 

Sagsfremstilling:  
Repræsentantskabet vedtog på efterårets møde "Visioner for fremtidens DN”. Visi-
onerne skal nu gøres konkrete. 
Forslag til behandling:  
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17.00 – 
17.10 

Pause 

Der tilbydes kaffe, te og snacks fra buffet-bordene. 

  

8 
17.10 – 

18.30 

Organisationsstrategi – fortsat 

 
 

  

18.30 
 

Tak for i dag – og på gensyn i morgen 

  

18.30 – 
20.00 

Middag eller let måltid 

Der serveres en to-retters middag ved pladserne efter endt program. Hvis man  
foretrækker det, kan man i stedet vælge at få et let måltid, som kan tages med på 
rejsen. 

  

SØNDAG  

8 

9.00 –
10.50 

Organisationsstrategi - fortsat 
 

  

10.50 – 
11.00 

Pause 

Der tilbydes kaffe, te og snacks fra buffet-bordene. 

  

9 
11.00 –

11.45 

Miljøministeren – inkl. spørgsmål og svar 

 

  

10 
11.45 – 

12.00 

Eventuelt og mødeafslutning 

Under ’eventuelt’ er der mulighed for at komme med orienteringer og bemærknin-
ger, der ikke måtte være fremsat under de øvrige dagsordenpunkter. Herefter af-
slutter 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 gråt.  
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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/rep2020.  

 

http://www.dn.dk/rep2020

