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Dagsorden for Repræsentantskabsmøde 
 

Lørdag-søndag 20.-21. november 2021 i Korsør 
 
 

LØRDAG  

11.00 – 
12.00  

Ankomst og frokost  

Uformel frokost og god snak i selskab med 
både velkendte og nye ansigter i området 
uden for mødesalen. 

Introduktion til Zoom  

Fjern-deltagere i det digitale REP-møde har 
mulighed for at stille spørgsmål, afprøve  
funktionaliteten og gøre sig bekendt med 
mødeplatformen, Zoom. 

1 
12.00 –  

12.15 

Velkomst, valg af dirigent, valg af stemmeudvalg 

Formand for DN Slagelse, Ib Larsen, byder velkommen. Repræsentantskabet vælger diri-
gent. Dagsordenudvalget foreslår valg af advokat Peter Lambert. 

Dirigenten styrer afviklingen af dagsordenens punkter, herunder overholdelse af tidspunk-
ter. Dagsordenudvalgets forslag til behandling af dagsordenens punkter er til dirigentens 
overvejelse, men dirigenten beslutter behandlingen.  

Dagsordenudvalget foreslår valg af 2 medarbejdere i DN's sekretariat til stemmeudvalg.  

2 
12.15 – 

13.30 

Præsidentens beretning 

Maria Reumert Gjerding fremlægger i henhold til vedtægternes § 11, stk. 3 en naturpoli-
tisk beretning. Den er et oplæg til en bred politisk debat og skal ikke godkendes. Debat i 
ca. 50 min.  

Dagsordenudvalget anbefaler taletidsbegrænsning på 2 minutter.  

13.30 –
14.15 

Dialogboder, kaffe og kage 

Se oversigten over dialogboder i mødematerialet.   

3 
14.15 – 

16.15 

Vedtagelse af strategi 

Ændringsforslag skal besluttes, samlet strategi skal vedtages, vedtægtsændringer relateret 
til strategien skal besluttes.  

16.15 –
17.00 

Dialogboder, kaffe og lidt let at spise 

Se oversigten over dialogboder i mødematerialet.   

17.00 – 
17.15 

Demonstration af afstemningssystem 

Alle deltagere i det fysiske REP-møde bedes medbringe en mobil enhed (bærbar/tab-
let/smart phone) til at stemme fra. Der vil ikke længere blive stemt med de sædvanlige ud-
leverede afstemningsenheder.  
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4 
17.15 – 

18.30 

Aktivitetsplan og budget 2022 

DN’s aktivitetsplan med tilhørende budget prioriterer mellem de mange opgaver, som 
DN’s brede formålsparagraf afføder. Aktivitetsplanen bliver skabt i en åben proces med 
Repræsentantskabet som besluttende myndighed. Resultatet af processen kan ses som en 
”kontrakt” mellem Repræsentantskabet og Hovedbestyrelsen/Sekretariatet om, hvad for-
eningen skal udrette til næste år. 

Hovedbestyrelsens forslag til Aktivitetsplan og budget 2022 blev sendt ud via DN Aktiv 5 
uger før REP-mødet (d. xx. oktober). Fristen for at fremsætte ændringsforslag var den xx. 
november, jf. forretningsordenens § 2, stk. 2.  

Dagsordensudvalgets forslag til behandling:  
1. Præsidenten gennemgår hovedlinjerne i HB’s forslag til aktiviteter. 
2. Direktøren gennemgår hovedlinjerne i HB’s forslag til budget. 
3. Spørgsmål og debat om hovedlinjerne i HB’s forslag til AP og budget 2022 
4. Ændringsforslag behandles forslag for forslag således: 

● Forslagsstiller præsenterer forslaget (3 min.) 
● Hovedbestyrelsen præsenterer sin stemmeanbefaling (3 min.) 
● Repræsentantskabet debatterer forslaget (5 min.) 
● Repræsentantskabet stemmer om forslaget  

5. Der stemmes om HB’s forslag til AP og budget 2022. 

Bilag 4-1: Hovedbestyrelsens forslag til Aktivitetsplan og budget 2022 
Bilag 4-2: Forklaring til budgetsammenligning 
Bilag 4-3: Ændringsforslag og HB’s stemmeanbefalinger  

5      
18.30 – 

18.35 

Valg af revisor 

DN har haft samme revisor, BDO, i mange år, og der er ikke fuld tilfredshed med firmaets 
ydelser. På forårets møde besluttede REP at gennemføre et udbud af revisorydelsen 
blandt 3-4 større, velrenommerede revisionsfirmaer.  

REP skal: Vælge DN’s revisor 

6      
18.35 – 

18.55 

Evt. dagsordenforslag 1  

Beslutningsforslag:  
 
Sagsfremstilling: 
 

Dagsordenudvalgets forslag til behandling:  
1. Forslagsstiller argumenterer for forslaget. 
2. En repræsentant for HB præsenterer HB’s stemmeanbefaling. 
3. Debat. 
4. Afstemning. 
 

Bilag 6-1: Beslutningsforslaget og begrundelse. 
Bilag 6-2: HB’s stemmeanbefaling. 

6      
18.55 – 

19.15 

Evt. dagsordenforslag 2  

 

19.30 

 
Middag  
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Om dagsordenen 

Denne dagsorden er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i DN's vedtægter § 9, stk. 2, 3 og 4. Dagsorde-
nerne til DN's REP-møder udarbejdes af et dagsordenudvalg bestående af en repræsentant for hvert sam-
råds formandskab. Udvalgets virke er reguleret af § 1 i Repræsentantskabets forretningsorden. Medlem-
merne af Dagsordenudvalget for dette møde er: 
 

• Samråd Nordjylland:  

• Samråd Vestjylland:  

• Samråd Østjylland:  

• Samråd Sydjylland:  

• Samråd Fyn:  

• Samråd Region Sjælland:  

• Samråd Nordsjælland:  

21.30 –
22.00 

Evt. underholdning: F.eks. Videohilsen fra partiformænd (a la Landdistrik-
ternes Fællesråd); fejring af strategivedtagelse; 

SØNDAG 

07.30 – 

09.00 
Morgenmad 

7 

09.00 – 
10.30 

Præsentation og valg af tværgående politisk tema 

Det fremgår af udkast til DN’s strategi og udkast til DN’s AP2022/23, at der skal besluttes 
et tværgående politisk tema. Afdelingerne inviteres til på forhånd at komme med forslag 
til temaer, der drøftes på mødet. Punktet afsluttes med en afstemning.  

10.30 – 
10.45 

Kort pause 

10 
10.45 – 

11.45 

Eksternt oplæg med inspiration  

 

11 
11.45 – 

12.00 

Eventuelt og mødeafslutning 

Under ’Eventuelt’ er der mulighed for at komme med opfordringer, udfordringer og oplys-
ninger i den udstrækning, der ikke har været fremsat under de øvrige dagsordenpunkter. 
Herefter afslutter vice-præsidenten REP-mødet. 

12.00 – 
12.30 

Frokost og klargøring til ture 

Alle tager en madpakke fra servicebordet. Det står turdeltagere og hjemrejsende frit for at 
medbringe madpakken på køreturen. Man er også velkommen til at nyde maden på mø-
destedet. Busserne forlader mødestedet kl. 12.30.  

12.30 – 
ca. 16.00 

Ture 

Eftermiddagens ture begynder kl. 12.30. Se separat bilag for nærmere oplysninger. Efter 
endt tur vender alle busser tilbage til mødestedet. 
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• Samråd Storkøbenhavn:  
 

Om referatet 

Al tale til mikrofoner under REP-mødet bliver optaget. Efter mødet vil der blive udarbejdet et referat i hen-
hold til bestemmelserne i Repræsentantskabets forretningsorden § 5. Referatet vil sammen med lydfilerne 
fra optagelsen blive offentliggjort på www.dn.dk/rep2021.  


