
 

 
 
Dato: 4. januar 2017 

Til: Hovedbestyrelsen 
Sagsbehandler: Mads Peter Aagaard Madsen, 31 19 32 33, mads@dn.dk 

 
 

 
 

 

 

 

Referat for møde i 

Hovedbestyrelsen d. 15. december 2016 
 

 

 Tid: 9.30 – 14.00 (efterfølgende julefrokost) 

 Sted: Masnedøgade 20  

 Deltagere: Ella Maria Bisschop-Larsen (mødeleder), Birgitte Marcussen, Merete Vigen Han-

sen, Rune Engelbreth Larsen, Rune Kjærgaard Lange, Jan Tidemand, Peter Esbjerg, Hans 

Jürgen Stehr, Jonas Geldmann, Thorkild Kjeldsen, Lone Søderkvist Kristensen 

 Fra Sekretariatet: Michael Leth Jess, Michael Vendelbo, Birgitte Bang Ingrisch (pkt.2), Nina 

Larsen Saarnak (pkt. 2), Rikke Lundsgaard (medarbejderrepræsentant) og Mads Peter Aa-

gaard Madsen (ref.).   

 

 

 

 

1. Præsentation af ny direktør 

Kl. 9.30-10.00 

 

HB har ansat Søren Bojer Nielsen som ny administrerende direktør i DN.  

 

 

2. Godkendelse af referat af sidste HB-møde den 10. november 2016 

Kl. 10.00 

 

Referatet blev godkendt.  

 

3. Fredningsplan 2017-18  

Kl. 10.00 – 11.00 

 

Sagsfremstilling: En fredning er den sikreste sikring af naturen, men samtidig er en frednings-

sag 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 DN’s fredningsplan 2017-18. 
 

Bilag:  

3-1 Indstilling til fredningsplan 2017-18. Bilaget er kun til HB, da elementer i oplægget er 

konkurrencefølsomme (lodsejeres og myndigheders interesse i at kende DN’s langsigtede 

overvejelser om konkrete fredningssager). 
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Bemærkninger: 

Sekretariatet oplyste, at der fra og med næste år skal laves strategiske miljøvurderinger 

(SMV) af hver enkelt fredningssag. Det vil gøre behandlingen af fredningssager mere tidskræ-

vende. 

 

Konklusion: 

HB besluttede, at DN i perioden 2017-18 skal rejse 5 tidligere besluttede fredningssager samt 

7 nye. Af hensyn til de lodsejere, der bliver berørt af fredningerne, kan DN ikke på nuværende 

tidspunkt offentliggøre, hvilke områder der er tale om.  

 

 

4. Principper for afdelingernes prioritering mellem lokale sager 

Kl. 11.00 – 11.30   

 

Sagsfremstilling: Det kan ikke undgås, at en sag en gang imellem giver dårlig omtale af DN, 

uanset om DN har håndteret sagen godt eller mindre godt. Det har flere lokale sager vist gen-

nem årene. Derfor er det væsentligt, at afdelingerne har gode svar parat, hvis pressen eller 

andre spørger ind til, hvorfor afdelingen har ”blandet” sig eller har valgt ikke at ”blande sig” i 

et konkret byggeri eller en konkret aktivitet. Det kan et antal vedtagne principper for afdelin-

gernes prioritering mellem lokale sager hjælpe afdelingerne med. 

 

HB skal: Beslutte, om der skal introduceres principper for afdelingernes prioritering mellem 

lokale sager, og i givet fald hvilke.  

 

Bilag:  

4-1 Sekretariatets indstilling om principper for afdelingernes prioritering mellem lokale sager 

 

Bemærkninger: 

 

Det blev foreslået at sekretariatets papir bliver et afsæt for en evt. REP-workshop el. lign. og 

bliver formidlet på anden vis end blot med et stykke papir, f.eks.  

 

 Samråd 

 Podio 

 introkursus for nye frivillige 

 naturens universitet 

 samrådsinspirationsdagen 

 kurser for nye bestyrelsesformænd 

 

Konklusion: 

HB besluttede at godkende sekretariatets indstilling med enkelte tilføjelser. 

 

 

5. Den Økologiske Jordbrugsfond 

Kl. 11.30 – 12.00   

 

Sagsfremstilling: DN og Økologisk Landsforening har gennem en periode arbejdet med mulig-

heden for, at de to foreningers medlemmer og andre kan være med til at øge det økologiske 

landbrugsareal i Danmark ved at investere i landbrugsjord, der omlægges til økologi og forpag-

tes ud til (unge) landmænd med krav om fortsat økologisk drift. Denne mulighed skal nu reali-

seres ved stiftelse af Danmarks Økologiske Jordbrugsfond med Økologisk Landsforening og DN 

som stiftere. 

 

HB skal: Sekretariatet indstiller, at Hovedbestyrelsen: 

 

• Tiltræder at DN er medstifter af Danmarks Økologiske Jordbrugsfond. 
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• Tiltræder at DN indbetaler 200.000 kr. af fondens grundkapital på i alt 400.000 kr. 

• Udpeger Evald Vestergaard og Michael Vendelbo som medlemmer af fondens  

bestyrelse. 

• Tiltræder at DN medvirker til markedsføringen af investeringsmuligheden i Dansk  

Økojord A/S. 

 

Bilag:  

5-1 Sekretariatets indstilling til godkendelse af DN som medstifter af Danmarks Økologiske 

Jordbrugsfond 

5-2 Vedtægter 

5-3 Forretningsplan 

5-4 Prospektudkast 

 

Bemærkninger: 

Det blev drøftet, hvilke risici der kan være ved projektet, og der blev orienteret om, at DN er 

forpligtet med 200.000 kr. Derudover består risikoen i, at projektet ikke bliver til noget, hvis 

interessen hos befolkningen ikke er til stede. Der blev ytret ønske om at øge kravene til natur-

elementerne i projektet.  

 

Konklusion 

HB besluttede at 

 

 stifte Danmarks Økologiske Jordbrugsfond med Økologisk Landsforening som medstifter 

allerede nu, jf. den af Repræsentantskabet vedtagne AP2017. 

 udmønte Repræsentantskabets beslutning om at indbetale 200.000 kr. af fondens 

grundkapital på i alt 400.000 kr. 

 udpege Michael Vendelbo som det ene af DN’s 2 medlemmer af fondens bestyrelse. 

 udskyde udpegningen af det andet af DN’s 2 medlemmer af fondens bestyrelse 

 udpegningen skal ske på baggrund af en kort redegørelse for, hvad den enkelte kandi-

dat kan bidrage med i bestyrelsen.  

 

 

6.  Forespørgsel fra Naturfagligt Udvalg 

Kl. 12.00 – 12.10   

 

Sagsfremstilling: Naturfagligt Udvalg har rettet henvendelse til HB om, at der er mange små 

naturperler, som vil gå tabt inden for en årrække, hvis de ikke bliver opkøbt. Det er efter 

NFU’s vurdering et problem, at ingen vil købe dem, fordi omkostningerne til pleje er for store. 

 

HB skal: Drøfte og beslutte et forslag til håndtering af forespørgslen fra Naturfagligt Udvalg. 

 

Bilag:  

6-1 Problematik vedr. små naturpletter 

6-2 Købsopfordring 

6-3 Strategi for Den Danske Naturfond 

 

Bemærkninger: 

Der blev opfordret til, at HB overvejer, hvilke løsninger der kunne komme på tale, som kan 

redde de mange små truede naturperler.  

 

Det blev kommenteret, at Den Danske Naturfond har den opfattelse, at kommunerne ikke løf-

ter deres forpligtelser, og at man fra fondens side ikke er interesseret i at løse kommunens 

opgaver. Derfor ønsker Den Danske Naturfond ikke at bidrage med opkøb. 

 

Det blev kommenteret, at det kunne være en løsning på problemet at eje de pågældende om-

råder. Måske kunne en fond til formålet være en løsning. 
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Konklusion:  

HB besluttede at undersøge, hvad lokale DN-afdelinger – i den konkrete sag om Stubberup 

Vad i Rebild kommune - har foretaget sig i spørgsmålet.  

 

 

7. Ekstra bevilling til nyt hjemmesidesystem 

Kl. 12.10 – 12.30   

 

Sagsfremstilling: DN’s nye hjemmeside er nu under lancering. I forbindelse med opgørelsen af 

økonomien i projektet må det konstateres at visse elementer er blevet dyrere end oprindeligt 

forventet og at visse udgifter, der retteligt er kampagneudgifter er blevet blandet ind i udvik-

lingsomkostningerne. 

 

HB skal: Tiltræde budgetjustering/ekstrabevilling til nyt hjemmesidesystem. 

 

Bilag:  

7-1  Sekretariatets indstilling 

 

Bemærkninger 

Der blev redegjort for baggrunden for ønsket om en ekstra bevilling til dækning af øgede ud-

gifter i 2016. Det oprindelige budget er brugt for 350.000 kroners vedkommende på hjemme-

siderelaterede elementer i kampagnerne i foråret. Derudover har der fundet tilkøb sted i løbet 

af året.  

 

Det blev forklaret, at det i sin tid ville have været svært at formulere kravspecifikationerne så 

præcist, at man ville kunne have undgået behovet for en efterbevilling.  

 

Skulle de 200.000 kr. ikke blive bevilget, vil hjemmesiden kunne beskæres eller begrænses 

efter salamimetoden. 

 

Konklusion 

HB besluttede at godkende sekretariatets indstilling.  

 

--- 

PAUSE kl. 12.30-12.45 

--- 

 

8. HB’s møde og arbejdsform 

Kl. 12.45 – 13.30 

 

Sagsfremstilling: Ved HB’s behandling af sin møde- og arbejdsform i oktober blev sekretariatet 

bemyndiget til at lave et udkast til en form for bilag til forretningsordnen, som samler de ret-

ningslinjer, der allerede eksisterer, samt eventuelle nye, som mangler. Forud herfor har HB 

kunne besvare en række konkrete spørgsmål individuelt som udgangspunkt for sekretariatets 

opsamling.  

 

HB skal: Beslutte bilag til forretningsordenen. 

 

Bilag:  

8-1  Hovedbestyrelsens interne leveregler 

 

Punktet blev udskudt til d. 20. januar. 

 

9. Orientering fra HB og sekretariatet  

Kl. 13.30 – 13.55 
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Sagsfremstilling: HB bliver orienteret om aktuelle emner af særlig betydning for DN’s politiske 

ledelse. Der henvises i øvrigt til de interne kommunikationskanaler DN Torsdag, Lobby-info, 

Presse-info og de faglige udvalgs mødereferater. Punktet refereres normalt ikke. 

 

Bilag:  

9-1 Sekretariatets orientering 

 

 

10. Eventuelt 

Kl. 13.55 – 14.00 

 

 Det blev foreslået at inddrage udarbejdelsen af vindmølleplaceringspolitikken i det 

tværfaglige udvalgsseminar til april. (behandlet under pkt. 2) 

 

 Der blev stillet forslag til et evt. kommende punkt på HB’s dagsorden: bestøvere i natu-

ren. Bør DN have en holdning? Der blev opfordret til at sætte punktet på NFU’s dagsor-

den.  

 

 Der blev udtrykt anerkendelse af en stor og kvalificeret indsats i ansættelsesudvalget til 

direktørstillingen. 

 

 


