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Udpegning af repræsentant til Organisati-
onsudvalget 
 

Sagens kerne: 
HB har nedsat Organisationsudvalget til at rådføre sig i organisatoriske spørgsmål. Medlemmerne er valgt 
for en 3-årig periode. Alle udpeges på samme tid. Et medlem, Inger Scheel-Madsen, DN Odense, har meldt 
fra pga. sygdom/tid. Derfor skal en ny udpeges for den resterende periode frem til maj 2022. 
 
 
4 kandidater har meldt sig: 
Johnny Petersen, DN Vallensbæk/Ishøj 
Dan Holt Højgaard, DN Brøndby 
Jørgen Nielsen, DN Hillerød 
Peter Skat Nielsen, DN Hørsholm 
 

HB skal: 
Udpege én eller to personer til Organisationsudvalget 
 
 

Kandidater: 
 

Johnny Petersen, DN Vallensbæk/Ishøj 
 
Jeg blev i sin tid på et Samrådsmøde i SR-Storkøbenhavn opfordret af Organisationskonsulent Kristine Smith 
til at stille op til OU. Det var ved et suppleringsvalg midt i valgperioden, og valgt midt i en valgperiode for 
1½ år og siden genvalgt for 3 år.  
 
Opstillede så ikke til genvalg til OU i 2016 pga. for mange andre gøremål som konsulent, som jeg nu har 
droslet ned på. 
 
Min interesse som formand for en DN-afd. og for OU-arbejdet i DN var og er stadig stor, og de mange OU-
møder i Vejle eller Fredericia gav mange gode, opløftende og konstruktive oplevelser. 
Jeg har siden løbende holdt mig opdateret mht. OU’s arbejde. 
 
Interesse for organisationsarbejdet i OU var inspireret af mit deltidsarbejde som arbejdspsykolog og organi-
sationskonsulent gennem mange år. 
 
Jeg er formand for bestyrelsen i DN-afd. Vallensbæk-Ishøj siden 2016, i en vældig arbejdsom bestyrelse, 
hvor vi det seneste år har haft stor glæde af bistand fra DN’s ansatte i Sekretariatet. – Men vi har ikke kræf-
ter til alt det vi gerne vil.  
 
Jeg er i stigende grad blevet optaget af:  
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- Hvordan vi i vores DN-afd. for 2 kommuner kan få flere aktive engageret, da vi sølle 5 i en flittig be-
styrelse ikke kan nå nær det, som vi gerne vil have gjort noget ved. 

- Om vi og hvordan kan få engageret de mange unge, og også meget gerne de mange af oprindelig 
anden etnisk herkomst. Der er jo i Ishøj mere end 150 med forskel sproglig herkomst, og måske 
skulle der gøres et forsøg på at lave en aktiverings-indsats sammen med det lokale bibliotek og per-
sonalet der. - En DN-indsats med ”pixie-bøger” på flere sprog, - måske ? 

- At de mange borgere i Ishøj godt nok får brugt Ishøj Strand, når det er badevandstemperatur, men 
de samme medborgere og børnefamilier dukker ikke sønderligt op på sti-systemerne ude i den 
mere eller mindre regulerede natur.  

- Om der i det ugentlige Nyhedsbrev kunne være lidt tekst og billeder til læsning og/eller til oplæs-
ning fra forældre eller bedsteforældre til børn. - En ”natur-læse-hygge stund” for en voksen med sit 
barn. 

- Om der i vores Natur&Miljø- blad kunne være et ”indstik” med fortællinger i børnehøjde, gerne 
med humor, fx som i Børneavisen, der hver tirsdag er med gode aktuelle beretninger kunne være 
med fokus på natur og miljø. 

- Om vi er nok tilstede i bladet: Folkeskolen og/eller Pædagogernes blad, - med vores stof, som skal 
være lige til at bruge for pædagoger sammen med børnene. 

 
Nå, - måske løb engagementet af med mig, her i skrivende stund, tæt før fristen i dag for afleveringen af 
denne ansøgning om optagelse i OU. – Og det nok også fordi, at jeg lige netop i går fik læst HB’s forslag til 
Aktivitetsplan 2021, - som, - opfatter jeg, er et fantastisk velskrevet og enormt idérigt  papir, som det tog 
mig flere timer at tygge mig grundigt igennem, hvor mine tanker fløj højt. 
 

Bedste hilsener fra Johnny Petersen, Torslunde Bygade 24, 2635 Ishøj, mobil 6165 3586. 
e-mail: johnny.petersen@ishoejby.dk 
 
 

Dan Holt Højgaard, DN Brøndby 
 
Vi står lige nu midt i en ny guldalder hvor rigtig mange danskerne ønsker at genskabe en forbindelse med 
naturen, både for deres egen, for deres børns og de kommende generationers skyld. Danskerne læser lige 
nu bøger om træernes hemmeligheder, sanker urter til aftensmaden og tager virkelig mange instagram-
billeder af de smukke solnedgange. Naturen er igen blevet centrum for vores liv. 
 
Det knopskyder med nye grønne niche-foreninger lokalt og nationalt, der hver især forsøger at omfavne 
danskerne interesse for naturen, klimaet og miljøet. Det gælder den grønne studenterbevægelse, lokale 
naturplejegrupper, tænketanke, handlefællesskaber og meget mere. Det er skønt at opleve for en 
naturelsker og klimaktiv som jeg – men er det nok til at stå stærkt overfor de modstridende interesser? Nej. 
 
Jeg stiller op til pladsen i organisationsudvalget, fordi jeg tror DN står overfor det største potentiale i nyere 
tid, for at organisere danskerne bredt i forsvaret og udviklingen af vores fælles natur. Det kræver dog en del 
forandringer, da danskernes muligheder og ønsker til foreningslivet også er blevet radikalt forandret. 
 
Min rejse gennem foreningsdanmark startede i 1996, da det lykkedes mig at overbevise min folkeskole om 
at vi skulle hejse det grønne flag. Siden har jeg været aktiv, valgt og underviser både lokalt og nationalt i 
idrætsforeninger, elevbevægelsen, Dansk Ungdoms Fællesråd, et parti, DN Brøndby og et hav af små lokale 
initiativer, som altid har haft en særlig plads i mit hjerte. Mit seneste projekt er at skabe et grønt 
bæredygtigt fællesskab på Vestegnen, hvor jeg bor med min kone og to knægte på 3 og 7 år. 
 
Jeg arbejder til dagligt med at skabe deltagelse og inddragelse i foreninger og fællesskaber i mit job hos 
DeltagerDanmark. Her er jeg træner og coach i redskaber som community organizing, design thinking, 
borgerinddragelse og lederskabstræning. Det giver mig en taske fyldt af redskaber og metoder. Min taske 
er åben for alle, der ønsker at bruge redskaberne til noget fornuftigt - og hvad kunne være mere fornuftigt 
end at redde vores fælles jord. 
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Jeg stiller op for at udvikle DN, så alle danskere forhåbentligt kommer til at stille sig selv det spørgsmål: 
”Hvorfor er jeg egentligt ikke medlem af DN?” i stedet for ”Hvorfor skulle jeg dog melde mig ind?”. Det 
bliver ikke nogen nem eller kort rejse – men hvis ikke vi skulle sætte sejl nu, midt i blæsevejret, hvornår så? 
 
Dan Holt Højgaard, Lokalforening: DN Brøndby, Alder: 39 år, 31 72 20 11, dan@holthoejgaard.dk 
 
 
 

Jørgen Nielsen, DN Hillerød 
 
Jeg er mangeårigt medlem af DN som aktiv i en bestyrelse. Jeg har været formand for DN-Hillerød i ca. 7 år, 
så vidt jeg kan vurdere er der tale om en velfungerende bestyrelse. Jeg har hidtil ikke blandet mig så meget 
i DN-organisatoriske spørgsmål, men via et velfungerende samråd har det været til stor inspiration at op-
leve, hvorledes andre bestyrelser arbejder og hvad andre bestyrelser anser for særlig vigtigt at beskæftige 
sig med. 
 
DN er inde i en periode med større omstilling. Det er godt, det er der behov for. Netop de processer, der 
har været i gang siden seneste rep.møde, har åbnet mine øjne både for muligheder, men også for de fald-
gruber, der følger med en større organisatorisk ændring. 
 
For tiden er der en vældig diskussion her i Nordsjælland om netop organisationen i DN. Det foregår i en luk-
ket kreds, som ikke når ud til den fælles debat. Lidt ærgerligt, måske fordi vi i diskussionen har så mange 
bolde i luften, at det er for kompliceret at bringe dem ind i et debatforum med relativt enkle budskaber. 
Det vil nok ændre sig. Håber jeg. Jeg synes, at vi får diskuteret nogle meget relevante synspunkter, og jeg 
tror samtidig, at vi har fat i nogle af de elementer, som er vigtige for at styrke hele organisationen. Netop 
nu, hvor der sker store ting i DN, er det et super tidspunkt at få diskuteret organisationens arbejdsrum, den 
demokratiske forankring og ikke mindst, udviklingen af et slagkraftigt repræsentantskab. 
 
På det grundlag stiller jeg op til det forestående valg til organisationsudvalget. 
 
Jørgen Nielsen, DN-Hillerød, Jbn.post5@gmail.com  
 
 
 

Peter Skat Nielsen, DN Hørsholm 
 
Jeg ansøger hermed om at indtræde i det af HB nedsatte Organisationsudvalg. 
 
Min motivation: Med baggrund i mit professionelle virke og min meget brede DN-baggrund vil jeg kunne 
bidrage positivt til udvalgets arbejde. 
 
DN-baggrund: Jeg har været medlem af DN (Hørsholm afdeling) i hvert fald siden 1977. Jeg har været aktiv 
siden 1997 som AB-formand, SR-formand og HB-medlem i henholdsvis 17, 14 og 2 år. I dag er jeg AB-næst-
formand og DNs repræsentant i Nationalpark Kongernes Nordsjællands bestyrelse. (Har som AB-formand 
været initiativtager/medvirket til gennemførelsen af 4 fredninger i kommunen, alle i samarbejde med en-
ten Frederiksborg Amt eller Hørsholm Kommune). 
 
Professionelt er jeg civilingeniør (1963) suppleret med jura i Miljøret fra Københavns Universitet (1980). Jeg 
har været leder siden jeg var 29 såvel i privat som offentlig virksomhed, hvor jeg ud over det teknisk-økono-
miske ansvar for betydelige beløb, også - i de offentlige stillinger - havde ansvar for organisering, planlæg-
ning og udarbejdelse af de tilkommende juridiske/forskriftsmæssige vedtægter og regulativer. Jeg repræ-
senterede København i EU-sammenhæng indenfor det tekniske område og var desuden medlem af styre-
gruppen i diverse EU-programmer. Min sidste opgave var som formand for en stor international to-årlig 
konference, Lake 99, i København (1999) med deltagere fra mere end 40 lande. 
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Efter min pensionering har jeg medvirket i DANIDA-projekter i Vietnam, Bhutan (3x) og Gaza. 
 
Privat har jeg været lokalpolitisk aktiv, som medstifter af Borgerlisten i Hørsholm, som i mange år var kom-
munens næststørste parti (!). Har været medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse. 
 
Jeg har to voksne sønner, og har siden 1990 dannet par med Trine Garde, og vi blev gift i 1995. 
 
Peter Skat Nielsen, 40142131, skat.n@mail.tele.dk  
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