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Suppleringsvalg af: 

Medlem af Organisationsudvalget 
 

 

 

Sekretariatets indstiller: 

 at HB udpeger ét nyt medlem af Organisationsudvalget blandt de to kandidater. 

 

 

Om Organisationsudvalget 

Organisationsudvalget (OU) har til opgave at rådgive HB om organisatoriske spørgsmål, lige-

som de faglige udvalg har til opgave at rådgive HB om natur-, miljø- og planfaglige spørgsmål. 

Modsat de vedtægtsbundne faglige udvalg er formanden ikke er født medlem af HB, men med-

lemmerne vælges af HB. Det sker hvert 3. år, senest i april 2016. Da et af medlemmerne, Ida 

Bomholdt Jacobsen, er flyttet til udlandet og derfor udtræder af OU, skal der vælges et nyt 

medlem.   

 

To kandidater 

Valget har været annonceret i nyhedsbrevet DN Aktiv (DN Torsdag) i ugerne 48, 49 og 50. Der 

er kommet to kandidater inden den angivne frist mandag den 19. december: 

 

 Sascha Veggerby Nicolajsen, Personligt valgt medlem af Repræsentantskabet 

 Sebastian Jonshøj, DN Århus 

 

Konceptet for OU 

Konceptet blev besluttet af HB i marts 2009 og opdateret i april 2016:  

 

Grundidé: OU adskiller sig fra DN's øvrige faglige udvalg ved ikke af bestå af (organisati-

ons)eksperter, men af folk med praktisk (organisations)erfaring fra DN eller særlige organisa-

toriske kvalifikationer. Sådan:  

- OU skal overvejende bestå af medlemmer med stor erfaring fra arbejdet i en afdelings-

bestyrelse, fordi afdelingerne er den alt dominerende organisatoriske enhed i DN. Derud-

over skal mindst ét af medlemmerne tillige have erfaring med arbejdet i DN’s netværk, 

ligesom det bør tilstræbes, at erfaringer fra andre organisatoriske enheder er repræsen-

teret. 

- OU skal rumme land-by problemstillingen, fordi den er en vigtig grundtone i organisatio-

nen. 

- OU skal være geografisk repræsentativt, fordi landsdels-kultur problemstillinger ligeledes 

er en vigtig grundtone i organisationen. 
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Medlemmer: OU har 8 medlemmer. HB vælger hvert tredje år medlemmer af OU, der tilsam-

men opfylder de under grundidéen nævnte kriterier. Hvert samråd opfordres til at foreslå en 

kandidat, men hvem som helst i organisationen skal have mulighed for at melde sig. 

 

Kommissorium: Organisationsudvalget har til opgave at rådgive Hovedbestyrelsen om, hvor-

dan DN organiserer sig effektivt og demokratisk. Udvalget har særlig fokus på: 

- Organisatoriske forhold i afdelingsbestyrelser. 

- Samspillet mellem DN's forskellige organisatoriske enheder. 

- DN’s interne uddannelse og organisationsudvikling. 

- DN's interne kommunikation. 

 

De øvrige medlemmer 

 Bjørn Petersen, DN Roskilde  

 John Clausen, DN Lemvig  

 Jørgen Jørgensen, DN Hjørring  

 Kaj Edlund, DN Mariagerfjord  

 Maria Landchoff Gudiksen, DN Samsø  

 Niels Hilker, DN Sorø  

 Pia Ellegaard Jørgensen, DN Nyborg  

 

Hvis man ønsker at se nærmere beskrivelse af de enkelte medlemmers kvalifikationer, henvi-

ses til bilagsmaterialet til valget på HB-mødet i april 2016.  

 

Birgitte Marcussen og Merete Vigen Hansen deltager som HB’s observatører i udvalgets møder 

og i OU’s podiorum. 

 

 

Bilag 

Valgoplæg fra Sascha Veggerby Nicolajsen 

Valgoplæg fra Sebastian Jonshøj 



Valgoplæg til Organisationsudvalget 

Sascha Veggerby Nicolajsen 

sanic1t@gmail.com/4220 6915 

 
Jeg stiller op til Organisationsudvalget fordi jeg har en dyb interesse for 

at udvikle DN´s organisation i overensstemmelse med den tid vi 

befinder os såvel som i overensstemmelse med DN´s historie og kultur.  

Jeg har været aktiv i DN siden jeg i 2008 blev en del af DN´s 

studenterafdeling i København (DN-SAK), hvor jeg var aktiv frem til 

2014, to af årene som formand for bestyrelsen. Jeg har i perioden 2013-

2016 siddet i hovedbestyrelsen, hvilket har givet mig et indgående 

indblik i foreningens drift.  

Gennem min tid i DN-SAK´s bestyrelse deltog jeg aktivt i Samrådet for 

Storkøbenhavn og har derigennem fået indblik i, og forståelse for, det 

arbejde der udføres i lokal afdelingerne – hvilket jeg har stor respekt 

for. Det var også i disse år at den seneste demokratiudredning fandt 

sted, hvor jeg aktivt deltog i debatten herom i såvel samrådet og senere 

i HB. Tillige forestod vi i DN-SAK strukturændringen for 

Studenterafdelingerne i de år. 

Til dagligt studerer jeg på kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab, 

og sideløbende arbejder jeg med lederskabsudvikling og organisering af 

frivillige hos Studenterrådet ved Københavns Universitet. Et arbejde 

hvor jeg dagligt reflekterer over problemstillinger der også er yderst 

aktuelle i DN sammenhæng. 

At gøre såvel mennesker som organisationer i stand til at gøre den 

forskel de ønsker at gøre i samfundet synes jeg er et meget ædelt og 

vigtigt arbejde. Og det er vigtigt som aldring før at DN´s organisation 

styrkes, så vi sammen kan modstå det pres vi og naturen er udsat for i 

disse år. Det vil jeg arbejde helhjertet for som medlem af OU. 

Med håb om optagelse i OU. 

Sascha Veggerby Nicolajsen 

Relevant erfaring 

Frivillig: 

Foreningen Grønlandske Børn – Et godt liv i 

Danmark, 2007-2012. Hovedopgave: Ansvarlig 

for gruppen af yngre piger på ture, arbejde 

med højt pædagogisk indhold. 

Folkekirkens Nødhjælps Ungdomsnetværk, 

2008-2010. Hovedopgave: Koordinering af  

klimakampagnen Green Footsteps i samarbejde 

med Roskilde Festival. 

Danmarks Naturfredningsforening,  

Studenterafdelingen i København, 2008-2013 

(2010-2013 i bestyrelsen, de to første år som 

formand), og  Hovedbestyrelsen, 2013-2016  

Studenterrådet ved Københavns Universitet, 

2010-2011. Hovedopgave: Bestyrelses- og 

forretningsudvalgsmedlem med ansvar det 

uddannelsespolitiske område. 

Københavns Fødevarefællesskab, 2013-nu 

Bestyrelsesmedlem i Sundby Kajakklub, 2015-

nu 

 

Erhverv: 

Konsulent for Miljøcenter Ribe, 2008-2010. 

NOVANA-overvågning, vegetationsanalyser og 

indtastning af data. 

WWF Verdensnaturfonden, 2011 – 2013 og 

2015-2016. Projektmedarbejder, marin 

biodiversitet og Opdag Havet, afdelings 

sekretær. 

Instruktor på Biologisk Institut, KU, 2012- nu . 

Undervisning på botanisk feltkursus og 

Organismernes Diversitet, plantedelen. 

Studenterrådet ved Københavns Universitet, 

2016-nu – Organisationsmedarbejder med 

fokus på uddannelse, træning og coaching af 

aktive studenterpolitikere i Organizing og 

organisationsudvikling. 



Aarhus d. 18. december 2016 

 

Kandidatur til Organisationsudvalget 
 

Jeg har for ganske nylig rundet mit første år som formand i landets næststørste DN-afdeling. Ét år er måske 

ikke alverden, og da slet ikke nok til, at jeg kan erklære mig udlært i funktionen. Men dog tilstrækkelig lang 

tid til at gøre mig bekendt med opgaven og skabe fundamentet for mit fremtidige virke, og længe nok til – på 

godt og ondt – at erhverve mig nyttig viden og erfaring, som ideelt set bør deles med andre afdelinger og 

indgå i den stadige udvikling af vores organisation. 

Helt grundlæggende har jeg stor sympati for tanken bag DN-OU, idet jeg mener, at en forening som vores 

nødvendigvis må søge at inddrage alle niveauer i beslutningsprocessen, samt trække på erfaringer og lytte til 

meninger fra hele landet, for at opretholde den nationale forankring og sikre en levende tilslutning blandt 

medlemmerne. Kun derigennem, vil vi forblive en troværdig, demokratisk og vedkommende konstruktion for 

de mange frivilligt aktive, som virker for DN. 

Det er min opfattelse, at Aarhus som storby-afdeling tumler med nogle karakteristiske problemstillinger – og 

løsninger - der helt naturligt bør være repræsenteret i Organisationsudvalget. Vi oplever en markant 

medlemsfremgang og et stigende ønske fra medlemmer om at blive frivilligt aktive i afdelingen; givetvis et 

drømmescenarie for mange afdelinger, men også en situation, der indebærer nogle organisatoriske 

udfordringer, såfremt de frivillige skal føle sig meningsfuldt aktiveret, og de bærende kræfter samtidig skal 

undgå at drukne deres iver og engagement i administrativt arbejde. I DN Aarhus er vi på den baggrund i færd 

med at gennemføre såvel en række konkrete tiltag, som en egentlig kultur- og holdningsbearbejdning, og 

processen har i alt væsentligt, så vidt været vellykket. Gennem DN-OU vil disse resultater kunne evalueres, 

raffineres og endelig formidles til andre afdelinger, for inspiration og gensidigt udbytte. 

Udover mit formandsvirke, har jeg senest involveret mig aktivt i DN Skovnetværket, ikke mindst som arrangør 

og tovholder på et velafviklet netværkstræf i august 2016. Ved denne anledning var jeg desuden blandt 

initiativtagerne til en tiltrængt formalisering af skovnetværkets struktur, og pennefører på en 

"forretningsorden", der udstikker retningslinjerne for netværkets virke.  

Jeg er 44 år gammel – eller ung om man vil – og repræsenterer dermed i DN sammenhæng – med al respekt 

– de yngre generationer, der skal mobiliseres og siden sikre foreningens forsatte vitalitet og handlekraft. Heri 

består i sig selv en udfordring, som jeg håber at kunne bidrage konstruktivt til at løfte. 

Mit formandshverv i DN Aarhus forbliver dog min fremmeste forudsætning for en plads i DN-OU. Det er med 

udgangspunkt i de daglige udfordringer og erfaringer, at jeg vil kunne bidrage til udvalgets diskussioner og 

overvejelser. Det er med ønsket om at skabe optimale rammer for foreningens frivillige, at jeg vil arbejde for 

øget erfaringsudveksling. Og det er med ambitionen om, at være med til at kvalificere Hovedbestyrelsens 

beslutningsgrundlag, at jeg hermed meddeler mit kandidatur til en plads i DN Organisationsudvalget.   

 

Med venlig hilsen 

Sebastian Jonshøj, DN Aarhus 

https://files.podio.com/248310059

