
 
 
Dato: 23. januar 2017 
Til: Hovedbestyrelsen 
Sagsbehandler: Kathrine Hegelund, 60 68 80 72, khe@dn.dk 

 
 

 
 

 

 

 

 

Referat af møde i 

Hovedbestyrelsen d. 20. januar 2017 
 

 

 Tid: 9.30 – 16.00  

 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 

 Afbud: 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 

 

Konklusion: 

Søren blev budt velkommen og fortalte kort om sine indtryk efter den første arbejdsuge. Her-

med er Søren Bojer Nielsen DN’s tegningsberettigede direktør, jf. vedtægternes § 14. 

 

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

Kl. 9.45 

 

Konklusion:  

Referatet blev godkendt. 

 

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 
 

Konklusion:  

Med udgangspunkt i forskellige energiscenarier, som hhv. Energinet og IDA har udarbejdet, 

redegjorde Sekretariatet for, at behovet for vedvarende energi i fremtiden sagtens kan opfyl-
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des indenfor rammerne af DN’s nuværende Vindmølleplaceringspolitik. Energinet tager faktisk 

udgangspunkt i mere restriktive kriterier for placering, end vi gør i vores Vindmølleplacerings-

politik.  

 

DN vedstår det, vi sagde i 2012 i forbindelse med udpegningen af områder til kystnære vind-

møller. Med de to centre, der nu er planlagt, er energibehovet på 350 mw dækket, og det er 

det fokus, vi skal holde fast i. De kystnære vindmøller har opfyldt deres mission, og det er ikke 

nødvendigt med flere. DN vil fortsat søge at påvirke placeringen af Vesterhav syd og nord. Det 

blev påpeget, at energibehovet ikke er den eneste faktor, man skal se på – økonomiske inte-

resser i salg af energi til nabolande er vigtigt. Det er dog en faktor, der er umulig at beregne, 

idet begivenheder som Brexit fuldstændig kan ændre forudsætningerne, og derfor ses der kun 

på energibehovet. 

 

Der var i drøftelsen fokus på vigtigheden af, at man lokalt bliver klædt på til at argumentere 

for, at DN ikke går ind i lokale sager, hvor vindmøller fx alene skader udsigten. Det er vigtigt 

at holde fast i, at vi prioriterer naturhensyn og grøn omstilling højere end æstetik.  

 

Der var enighed om, at Sekretariatet kan gå videre med revisionen af Energiforsyningspolitik-

ken, og at HB tager Vindmølleplaceringspolitikken op på et senere tidspunkt, særligt med hen-

blik på specificering af kriteriet om kun at udnytte bebyggede eller beboede områder. Det kun-

ne med fordel være, når der forhåbentligt nedsættes et vindmølleråd, hvilket DN sammen med 

andre aktører har foreslået. I det tilfælde vil det være oplagt, at HB diskuterer politikken igen 

og giver DN’s repræsentant i rådet et klart mandat. 

 

 

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. 

 

HB skal: Vælge en repræsentant til DØJ’s bestyrelse 

 

Bilag:  

4-1 Kandidater til bestyrelsen i DØJ 

 

Konklusion:  

Ella Maria orienterede om, at der allerede er udpeget en række medlemmer til fondsbestyrel-

sen – Lars Christian Brask, Steen Hildebrandt, Preben Lauridsen samt Michael Vendelbo, som 

er den ene af DN’s to repræsentanter. HB udpegede Susanne Herfelt som DN’s anden repræ-

sentant. Når fondsbestyrelsen har konstitueret sig, skal den udpege en driftsbestyrelse for A/S 

Økojord, og HB opfordrer til, at Evald Vestergaard bliver udpeget til denne bestyrelse.  

 

 

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.  
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Bilag:  

5-1 Indsatser ved Kommunalvalg 2017 

 

Konklusion: 

Sekretariatet præsenterede de 10 indsatser, som påtænkes gennemført i forbindelse med 

KV2017. Der vil ske en yderligere kvalificering af indsatserne på den kommende Samrådsinspi-

rationsdag den 28. januar, fx i forhold til om der vil være behov for et egentligt kursus, og 

hvor meget KV2017 skal fylde på REP-mødet i marts. 

 

Valget af indsatser bygger på erfaringerne fra evalueringen af kommunalvalgindsatsen i 2013, 

ikke mindst i forhold til, at der ikke sker den samme nationale styring indenfor partierne som 

tidligere. Dermed er det i endnu højere grad end tidligere op til de lokale afdelinger at være 

hovedaktører i indsatsen op til, under og efter valget. 

 

Der blev givet en række input til sekretariatets videre arbejde: 

 Opbakning til at lægge vægt på dokumentation: Naturkapital-indexet er et rigtig godt ud-

gangspunkt, ligesom oversigt over, hvor meget den enkelte kommune bruger på natur og 

miljø. Desuden kunne det være nyttigt med oversigt over, hvor mange medarbejdere der 

er ansat i kommunerne til at varetage naturopgaverne. 

 Fokus på relationer: Det handler i vid udstrækning om at få etableret gode relationer til 

politikerne, som kan blive nyttige efter valget.  

 Kobling til aktuelle kampagner kan være vanskelig, da det ikke er til at forudsige den aktu-

elle dagsorden til den tid. Med hensyn til DN-kampagnen om vild natur, kan man lokalt le-

vere forslag til konkrete områder med vild natur. 

 Husk regionsrådsvalget, hvor særligt samrådene kan komme på banen. Regionsrådene er 

vigtige i forhold til blandt andet råstofplaner. Det kan være godt at holde møder med kon-

kret tema (fx grundvand), hvor politikere kan blive klædt fagligt på af en medarbejder fra 

sekretariatet. 

 Fokus på forskellige konkrete temaer: Planloven, for at opfordre til, at kommunerne ikke vil 

udnytte lempelserne, Klimakommune Plus, §3-registrering, og forslag om at få kommunal-

politikerne til at forpligte sig til at udarbejde en naturpolitik. 

 

Det blev desuden påpeget, at det haster at få lavet inspirationskataloget klar til de lokale afde-

linger, da mange er godt i gang med planlægningen af årets arbejde. Omtale af valgtemaer og 

sekretariatsbistand i forbindelse med valget bliver bragt i DN Aktiv umiddelbart efter Samråds-

inspirationsdagen den 28. januar. 

 

 

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 

 

Konklusion: 
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HB besluttede at indstille til Repræsentantskabet, at fristen for indsendelse af ændringsforslag 

til Aktivitetsplanen flyttes fra 2 uger før REP-mødet til 3 uger før, så ændringsforslagene kan 

indgå i det samlede dagsordensmateriale i stedet for at skulle eftersendes. HB havde i den 

forbindelse en snak om, hvordan vi håndterer meget omfattende ændringsforslag som det, vi 

oplevede på efterårets møde, hvor det blev foreslået at omfordele 10 % af budgettet. HB op-

fordrer Organisationsudvalget at se nærmere på den problemstilling. 

 

Indtil REP har taget stilling, reserveres torsdag den 2. november til HB-møde, hvor HB således 

både kan tage stilling til ændringsforslag og eventuelle dagsordensforslag. 

 

-- 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 

 

Konklusion: 

HB gav følgende input til HB’s arbejdsplan:  

 

De tre emner på ”huskelisten” vurderes stadig at være relevante: 

 Genoverveje flytning af bank til varetagelse af den daglige drift (idet investeringer allerede 

ligger hos Merkur Andelskasse). Haster ikke, men kan tages op sammen med en diskussion 

om, hvorvidt DN skal udarbejde Grønt regnskab.  

 Forslag om samarbejde med Verdens bedste Nyheder kan med fordel tages i sammenhæng 

med kommende konkretisering af FN’s Verdensmål i forhold til aktivitetsplanen. 

 Forslag om at se nærmere på de faglige udvalg som organisatorisk enhed er en proces, der 

kan starte i OU, de faglige udvalg og sekretariatet, inden det kommer i HB. 

 

Dertil kom følgende nye emner til huskelisten: 

 Genbesøge DN’s Kystpolitik, særligt mht. kystsikring og klimatilpasning, april (Thorkild) 

 Mulighed for lønkompensation til HB-medlemmer ifm. deltagelse i HB-møderne (Jan) 

 Bestøvere i naturen – afventer indledende behandling i NFU (Jonas og Peter) 

 

Valg af HB’s repræsentanter til Danmarks Naturfonds bestyrelse blev ændret til april. Der blev 

opfordret til, at mødet i august, bliver et almindeligt møde med sekretariatsforberelse. Endelig 

blev det aftalt at flytte HB-mødet torsdag den 14. december til fredag den 15. december.  

 

 

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 
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kunne besvare en række konkrete spørgsmål individuelt som udgangspunkt for sekretariatets 

opsamling.  

 

HB skal: Beslutte bilag til forretningsordenen. 

 

Bilag:  

8-1  Hovedbestyrelsens interne leveregler 

 

Konklusion: 

Der var ikke enighed om nødvendigheden af overhovedet at have et dokument med HB’s in-

terne leveregler, og der var heller ikke enighed i formuleringerne af de enkelte leveregler. Der 

var anerkendelse af, at drøftelserne om arbejdsformen havde været nyttige, og at HB med 

jævne mellemrum ser på samarbejdet, men HB besluttede ikke at gå videre med dette doku-

ment. Forretningsordenen danner hermed fremover alene rammen for arbejdet. Hvis der er 

konkrete områder, hvor HB finder det nødvendigt at ændre de eksisterende forretningsordner, 

må HB indstille dette til Repræsentantskabet. 

 

 

-- 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 

 

Konklusion: 

HB udtrykte glæde over, at to så kvalificerede kandidater stillede op, og valgte Sebastian 

Jonshøj fra DN Aarhus som nyt medlem af OU.  

 

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 

 

Konklusion: 

Rune EL, som har siddet som privatperson i den arbejdsgruppe, der har udarbejdet oplægget 

til et kommende Natur- og Biodiversitetsforum, fortalte yderligere om arbejdsgruppens fokus i 
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det forberedende arbejde – ikke mindst ift. at finde en form, hvor forskerne kunne deltage 

med armslængdeprincip.  

 

HB udtrykte på den ene side begejstring for tanken om et forum med deltagelse af både for-

skere, interesseorganisationer og produktionsbranchen, men samtidig bekymring for, at netop 

en sådan konstellation ville gøre det stort set umuligt reelt at komme frem til noget anvende-

ligt. Ikke mindst i betragtning af, at ministeren har udtalt, at han ikke ønsker et officielt natur- 

og biodiversitetsråd.  

 

I stedet for at lægge ressourcerne i at opbygge dette nye forum, var der flertal for, dels at 

arbejde for, at der bliver etableret et råd af officiel karakter, og indtil da at lægge kræfterne i 

det eksisterende grønne samarbejdsforum, Det grønne Kontaktudvalg, og her styrke samar-

bejdet med forskerne, bla. ved at afsøge muligheden for at afholde et fælles seminar. 

 

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. 

 

Bilag:  

11-1 Sekretariatets indstilling (kun til HB) 

11-2 Notat fra BDO (kun til HB) 

 

Konklusion:  

HB besluttede at øge sit tilskud til Danmarks Naturfond i 2017 med 700.000 kr.. Hvorvidt til-

skuddet skal øges yderligere i anledning af fondens 50 års jubilæum, vil HB tage stilling til på 

kommende møde. 

 

 

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. 

 

Konklusion: 

Michael Vendelbo præsenterede resultaterne af konkurrentanalysen, som ser på indtægter, 

antal medlemmer samt indtægter pr. medlem i perioden 2010-15 sammenlignet med andre 

organisationer. HB tog orienteringen til efterretning. 

  

 

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. 

 

Konklusion: 

Der blev blandt andet orienteret om følgende: 
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 Som led i plast-kampagnen blev der onsdag overrakt 20.000 underskrifter for en plastpoli-

tik til Folketingets miljøudvalg. 

 Video-hilsen fra Rasmus Ejrnæs om Naturkapital-indexet er udsendt til alle kommuner.  

 HB-seminaret den 28-29. april kan afholdes på Skovsgaard, hvor det måske vil være mu-

ligt at hilse på Skovsgaards nye godsforvalter.  

 Formændene for de faglige udvalg har lavet et udkast til program for det fælles klimasemi-

nar, som REP besluttede. Datoen er sat til den 27. april. 

 

14. Eventuelt 

Kl. 15.50 – 16.00 

 

Konklusion: 

 Rune EL spurgte til opfølgningen på REP’s beslutning om Naturnationalparker og foreslog i 

øvrigt, at man bruger betegnelsen naturreservater. 

 Rune EL efterlyste mere information om den kommende kampagne om rig natur. 

 Rune EL spurgte til, om Naturfonden har fået en henvendelse om, hvad det vil koste at 

udlægge sine skovarealer til urørt skov. 

 Birgitte efterlyste status på lancering af børnesitet. 

 

 

HB's rullende arbejdsplan 2017 

 

HB-møde fredag 3. marts  
Godkende Årsregnskab 2016 mhp. indstilling til forårets REP-møde (inkl. møde med revisor) 
Beslutte status for AP2016 med henblik på forelæggelse for REP  
Beslutte stemmeanbefaling til eventuelle dagsordensforslag samt HB’s rolle på REP-mødet 
Drøfte forårets REP-møde: dagsorden, HB’s rolle og den naturpolitiske beretning  

Oplæg om anvendelsen af biomasse 
Beslutte høringsudkast til revision af DN’s energipolitik  
Beslutte ressourcer til øget klimaindsats 
Beslutte høringsudkast til revision af DN's skovpolitik 
Udvikling af ny strategi for DN’s arbejde med børn, skoler og børnefamilier, førstebehandling 
 

REP-møde lør-søn. 25-26. marts 

Naturpolitisk debat med udgangspunkt i præsidentens naturpolitiske beretning 
Godkende Årsregnskab 2016 
Beslutte ændring af forretningsorden vedr. frist for indsendelse af AP-ændringsforslag 
Vælge folkevalgte HB-medlemmer. På valg er: Birgitte Marcussen, Merete Vigen Hansen 
Vælge personlige REP-medlemmer. På valg er: Folmer Hjorth Kristensen, Ida Bomholt Dyrholm Ja-
cobsen, Niels Hav Hermansen, Rune Engelbreth Larsen, Steen Hildebrandt 

 
HB-seminar fre-lør. 28-29. april 
Evaluere og følge op på forårets REP-møde 
Beslutte om DN’s naturpolitik skal revideres 
Valg af HB’s repræsentant til Danmarks Naturfonds bestyrelse 
Genbesøge DN’s Kystpolitik 
Valg af REP-mødesteder 2018-2019 

Drøfte DN-udviklingsperspektiver for nationalparker 
 
HB-møde onsdag 7. juni 
Drøfte skitse til efterårets REP-møde 

Beslutte DN's skovpolitik 
Beslutte DN’s energipolitik  
Orienteres om og drøfte resultater af afdelingsundersøgelse 

Udvikling af ny strategi for DN’s arbejde med børn, skoler og børnefamilier, andenbehandling 
Omverdensanalyse som grundlag for arbejdet med AP2018 
Evaluering af nøgleprojekterne Fredningstjek og Grønt Folkemøde 
 
HB-møde fredag 18. august 
(Pga. sommerferien kan Sekretariatet ikke levere oplæg til dette møde) 

 
HB-møde fredag 22. september 
Beslutte opdateret budget 2017 på basis af halvårsregnskab 
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Drøfte halvårsstatus for gennemførelse af aktiviteterne i AP2017 
Beslutte overordnede prioriteringer og rammer for AP2018 
Drøfte Danmarks Naturfonds strategi 
Beslutte HB’s møde- og arbejdsplan 2018 

 
HB-møde fredag 6. oktober 
Beslutte HB’s indstilling til AP2018 

Beslutte retningslinjer for præsident-valgkamp 
Mødes med Danmarks Naturfonds bestyrelse 
 
HB-møde torsdag 2. november 
Beslutte opdateret budget 2017 på basis af ¾-årsregnskab 
Beslutte stemmeanbefaling til ændringsforslag til AP2018 (afhængig af evt. ændring af proces)  

Beslutte stemmeanbefaling til eventuelle dagsordensforslag 
Drøfte efterårets REP-møde: dagsorden, HB’s rolle og den naturpolitiske beretning  

 

REP-møde lør-søn. 18-19. november 
Naturpolitisk debat med udgangspunkt i præsidentens naturpolitiske beretning 

Beslutte aktivitetsplan og budget for 2018 
 

HB-møde torsdag 14. december 

Evaluere og følge op på efterårets REP-møde 
Beslutte fredningsplan 2018-2019 
Julehygge 

 

Januar-mødet 2018 

Evaluere HB’s møde- og arbejdsform  
Beslutte HB’s arbejdsplan for 2017 (herunder også AP-processen) 

 


