
 
 
Dato: 11. januar 2017 
Til: Hovedbestyrelsen 
Sagsbehandler: Kathrine Hegelund, 60 68 80 72, khe@dn.dk 

 
 

 
 

 

 

 

 

Dagsorden for møde i 

Hovedbestyrelsen d. 20. januar 2017 
 

 

 Tid: 9.30 – 16.00  

 Sted: Masnedøgade 20  

 Forventede deltagere: Ella Maria Bisschop-Larsen (mødeleder), Birgitte Marcussen, Merete 

Vigen Hansen, Rune Engelbreth Larsen, Rune Kjærgaard Lange, Jan Tidemand, Peter Es-

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

 Fra Sekretariatet: Søren Bojer Nielsen, Michael Leth Jess, Michael Vendelbo, Sine Beuse 

Fauerby og Lasse Pedersen (punkt 3), Jens la Cour (punkt 5), Rikke Lundsgaard (medar-

bejderrepræsentant) og Kathrine Hegelund (ref.).   

 

 

 

1. Velkommen til Søren Bojer Nielsen, ny administrerende direktør 

Kl. 9.30 – 9.45 

 

 

2. Godkendelse af referat af sidste HB-møde den 15. december 2016 

Kl. 9.45 

 

 

3. Genbesøg: DN’s vindmølleplaceringspolitik  

Kl. 9.45 – 10.30 

Sagsfremstilling: HB har i lyset af forslaget til ny energiforsyningspolitik ønsket en redegørelse 

for, om vindmølleplaceringspolitikken kan levere den mængde vindenergi fra landvindmøller, 

som den ny energiforsyningspolitik foreskriver. HB skal således drøfte, om der på baggrund af 

oplæg fra sekretariatet er behov for en revidering af placeringspolitikken eller om politikken 

kan forblive uændret. 

 
 

HB skal: Drøfte DN’s vindmølleplaceringspolitik 
 

 

 

4. Valg af repræsentant til bestyrelsen for Danmarks økologiske Jordbrugsfond 

Kl. 10.30 – 10.45   

Sagsfremstilling: DN og Økologisk Landsforening har stiftet Danmarks Økologiske Jordbrugs-

fond (DØJ) med det formål at øge det økologiske landbrugsareal i Danmark ved at investere i 

landbrugsjord, der omlægges til økologi og forpagtes ud til (unge) landmænd med krav om 

fortsat økologisk drift. HB skal vælge en DN-repræsentant til bestyrelsen for DØJ. 
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HB skal: Vælge en repræsentant til DØJ’s bestyrelse 

 

Bilag:  

4-1 Kandidater til bestyrelsen i DØJ 

 

 

5.  Håndtering af Kommunalvalg 2017 

Kl. 10.45 – 11.30   

Sagsfremstilling: Der er kommunal- og regionsrådsvalg (KV17) den 21. november 2017. 

Kommunerne er hovedmyndighed og forvaltningen af miljø og naturlovgivningen i Danmark. 

Derfor er det vigtigt at få de kommunalpolitiske kandidater til at tage aktiv stilling til natur og 

miljø i deres kommune og meget gerne tage det op som nogle af deres mærkesager i valg-

kampagne. Sekretariatet har lavet et bud på, hvordan indsatsen vil blive grebet an. Der vil 

være fokus på at få input fra afdelingerne dels på Samrådsinspirationsdagen 28. januar dels 

REP-mødet 25-26. marts. 

 

HB skal: Drøfte hvordan DN håndterer KV17.  

 

Bilag:  

5-1 Indsatser ved Kommunalvalg 2017 

 

 

6. Ændring af frist for indsendelse af AP-ændringsforslag 

Kl. 11.30 – 12.00   

Sagsfremstilling: I forbindelse med Repræsentantskabets vedtagelse af aktivitetsplanen er det 

muligt at indsende ændringsforslag to uger inden REP-mødet. Denne dato ligger samtidig med 

udsendelse af dagsordenen, hvilket betyder, at ændringsforslag samt HB’s stemmeanbefaling 

til ændringsforslagene ikke kan udsendes sammen med det øvrige dagsordensmateriale. Da 

OU evaluerede AP-processen i juni 2016, blev det foreslået, at fristen eventuelt kunne udvides 

til 3 uger, hvilket kræver en mindre ændring i forretningsordenen, som i givet fald kunne be-

handles på forårets REP-møde. 

 

HB skal: Beslutte indstilling til Repræsentantskabet om ændring af forretningsorden om frist 

for indsendelse af AP-ændringsforslag. 

 

Bilag:  

6-1  Ændring af frist for indsendelse af AP-ændringsforslag 

 

 

-- FROKOST kl. 12.00-12.30 -- 

 

 

7. Hovedbestyrelsens arbejdsplan 2017 

Kl. 12.30 – 13.00   

Sagsfremstilling: HB udarbejder og beslutter en møde- og arbejdsplan for det kommende år 

allerede i september, idet meget tidlig fastlæggelse af mødedatoerne er hensigtsmæssigt. Men 

da det er meget tidligt i forhold til de beslutningsprocesser, der udspringer af aktivitetsplanen, 

behandler HB også sin årlige arbejdsplan på årets første møde for at ajourføre arbejdsplanen. I 

den forbindelse er det også relevant at få en forventningsafstemning i forhold til AP-processen 

for AP2018. 

 

HB skal: Beslutte opdatering af HB’s arbejdsplan 2017. 

 

Bilag:  

7-1  Hovedbestyrelsens arbejdsplan 2017 

7-2 Foreningskalender 2017 
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8. HB’s møde og arbejdsform 

Kl. 13.00 – 13.45 

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 

 

 

-- PAUSE kl. 13.45-14.00 -- 

 

 

9. Suppleringsvalg til Organisationsudvalget  

Kl. 14.00 – 14.15 

Sagsfremstilling: Organisationsudvalget (OU) består af 8 medlemmer, som vælges for 3-årige 

perioder – senest i foråret 2016. Da et af medlemmerne, Ida Bomholt Dyrholm Jacobsen imid-

lertid er flyttet til udlandet, skal der foretages suppleringsvalg. Der er 2 kandidater til posten: 

Sascha Veggerby Nicolajsen, personligt valgt medlem af Repræsentantskabet og Sebastian 

Jonshøj, DN Aarhus.  

 

Bilag:  

9-1 Oversigt over kandidater med valgoplæg 

 

 

10. DN’s engagement i et Natur- og Biodiversitetsforum 

Kl. 14.15 – 14.45 

På Naturmødet i Hjørring 2016 aftalte repræsentanter fra en række organisationer under en 

paneldebat – på initiativ af Landbrug og Fødevarer - at undersøge mulighederne for at etablere 

et Natur- og Biodiversitetsråd. Der blev efterfølgende inviteret til et møde i en ganske bred 

kreds af inviterede organisationer og enkeltpersoner i september 2016.  En mindre arbejds-

gruppe har med udgangspunkt i konklusionerne fra dette møde drøftet forskellige modeller for 

et Natur- og Biodiversitetsforum. Den inviterede kreds fra mødet i september 2016 forventes 

at træffe beslutning om etablering af et Natur- og Biodiversitetsforum på et møde d. 22. fe-

bruar 2017.  

 

HB skal: Drøfte arbejdsgruppens anbefalinger og beslutte DN’s fremtidige engagement i et 

forum som det skitserede. 

 

Bilag:  

10-1 Notat om kommende Natur- og Biodiversitetsforum 

 

11. Tilskud til fredningsformål fra Danmarks Naturfond 

Kl. 14.45 – 15.00 

Danmarks Naturfond har ultimo 2016 udloddet 700.000 kr. som støtte til DN’s fredningsarbej-

de. DN bør i den anledning øge sit tilskud til fonden i 2017 med mindst 700.000 kr. ud over 

det tilskud på 430.000 kr., som DN jf. AP2017 i forvejen yder fonden. 

 

HB skal: Beslutte om DN skal øge sit tilskud til fonden i 2017. 



 4 

 

Bilag:  

11-1 Sekretariatets indstilling (kun til HB) 

11-2 Notat fra BDO (kun til HB) 

 

 

12. Orientering om konkurrentanalyse  

Kl. 15.00 – 15.15 

Sagsfremstilling: Sideløbende med Isobro’s indtægtsanalyse, som HB blev orienteret om på 

december-mødet, har sekretariatet udarbejdet en konkurrentanalyse, hvor DN sammenlignes 

med andre organisationer inden for samme område som DN eller af sammenlignelig størrelse 

med DN. Denne vil blive præsenteret for HB sammen med nye eksempler på konkurrence om 

midler og medlemmer. 

 

 

13. Orientering fra HB og sekretariatet  

Kl. 15.15 – 15.50 

Sagsfremstilling: HB bliver orienteret om aktuelle emner af særlig betydning for DN’s politiske 

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

se-info og de faglige udvalgs mødereferater. Da der ikke har været mange reelle arbejdsdage 

siden sidste HB-møde, vil Sekretariatets orientering kun være mundtlig. Punktet refereres 

normalt ikke. 

 

 

14. Eventuelt 

Kl. 15.50 – 16.00 

 

 

 

HB's rullende arbejdsplan 2017 

Se bilag 7-1 


