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Dato 24. august 2021  
Til: Hovedbestyrelsen 
Sagsbehandler: Ida Marxen Søndergaard, idas@dn.dk, 31193227 
 

 
 

 

 
Dagsorden for HB møde d. 27. august 2021 

 
• Tid: Fredag d. 27. august 2021 kl. 9:30 -16:30 

 

• Sted: Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
 

• Deltagere: Maria Reumert Gjerding (mødeleder), Hans Jürgen Stehr, Jørgen Jørgensen, Knud Erik 
Hansen, Sebastian Jonshøj, Thorkild Kjeldsen, Peter Esbjerg, Louise H. H. Villumsen, Birgitte Marcussen, 
Leo Jensen, Lone Søderkvist Kristensen. 

 

• Fra Sekretariatet: Lars Midtiby, Jens Anton Tingstrøm Klinken (pkt. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12), Mikkel 
Havelund (pkt. 3, 4, 5, 6, 7), Louise Puck Hansen (pkt. 3, 4, 5, 6, 7), Luise Sanderhoff (pkt. 3, 4, 5, 6, 7, 8), 
Emil Nielsen (pkt. 3, 4, 5, 6, 7, 12), Søren Mollerup Dawe (pkt. 4, 5, 6, 7), Jens la Cour (pkt. 11, 12), 
Thomas Gyldendal Nystrøm (pkt. 12), Signe Skovmand (pkt. 12), Anders Vogel (pkt. 12), Mads Peter 
Aagaard Madsen (pkt. 6), Johannes Birk Schjelde (pkt. 11), Rikke Lundsgaard 
(medarbejderrepræsentant) og Ida Marxen Søndergaard Nielsen (Ref.)   

 
 

1. Hovedbestyrelsens egen tid  
Kl. 9:30 – 10:00 
 

 

2. Bestyrelsens arbejde og rolle  
Kl 10:00 - 11:00 
Sagsfremstilling: HB drøfter i fællesskab hvordan HB bliver en endnu bedre bestyrelse og der samles op 
på de individuelle drøftelser præsidenten har haft med de enkelte HB-medlemmer om bestyrelsens 
arbejde.  
  
HB skal: 

- Drøfte bestyrelsens arbejde og rolle 
  
Bilag:  
  
− Bilag: Intet bilag 
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3. Godkendelse af kvartalsregnskab 
Kl. 11:00 – 11:30 
 
Sagsfremstilling: Regnskabet for 2. kvartal 2021 fremlægges med henblik på godkendelse. 

 
HB skal:  

- Godkende kvartalsregnskabet for 2. kvartal 2021. 
 
 

- Bilag:  
- Bilag 3.1 Regnskab for 2. kvartal 2021 
- Bilag 3.2 Notat vedr. kvartalsregnskab 

 
 

4. Halvårsstatus for AP 2021  
Kl. 11:30– 12:00  
Sagsfremstilling: HB gør status for det første halvår af AP21 på baggrund af en skriftlig redegørelse fra 
sekretariatet for aktiviteterne i det første halve år. 

 
HB skal:  

- Drøfte halvårsstatus for AP21. 
 

- Bilag:  
- Bilag 4.1 Halvårsstatus for Aktivitetsplan 2021 

 
 

 
--- 

Frokost kl. 12:00-12:30 
--- 

 
 
 

5. Første udkast til Aktivitetsplan 2022-23 samt budget 2022  
       Kl. 12:30 – 13:30  
 

Sagsfremstilling: Der ligger nu et første udkast til Aktivitetsplan for 2022/23 samt udkast til budget for 
2022 klar til HB’s drøftelse. I forbindelse med ‘input-fasen’ er der indkommet 32 forslag fra 
organisationen, som HB skal tage stilling til. HB’s forslag til Aktivitetsplan skal godkendes på mødet d. 1. 
oktober, hvorefter den skal endelig vedtages på REP-møde d. 20.-21. november 2021. 
 

HB skal:  
- Drøfte prioriteringer og rammer for AP22/23 (første udkast inkl. budget) med henblik på 

endelig godkendelse d. 1. oktober 2021. 
- Beslutte holdning til de indkomne forslag samt godkende proces for svar 
- Drøfte 1. udkast til budget 2022 

 
 

- Bilag:  
- Bilag 5.1 Indstilling 
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- Bilag 5.2 Første udkast til Aktivitetsplan 2022/23 
- Bilag 5.3 Input fra organisationen  
- Bilag 5.4 Udkast til budget 2022  

 
 

6. Indhold på efterårets REP-møde  
Kl. 13:30 –13:45  

 
Sagsfremstilling: Efterårets REP-møde er afholdes d. 20.-21. november 2021 i Korsør. HB har besluttet, 
at det vil være muligt at deltage digitalt og der er således en backup plan, hvis der igen skulle blive 
indført restriktioner. De største og mest tidskrævende punkter på dagsordenen forventes at være 
vedtagelse af strategi (2022-2026), vedtagelse af AP (2022-2023) samt vedtagelse af 
vedtægtsændringer. HB har foreslået at der ved REP-mødet lægges vægt på det sociale element hvilket 
også er afspejlet i udkast til dagsorden i form af fælles middag og gennem ture om søndagen. 

 
HB skal:  

- Orienteres om programmet for efterårets REP-møde. 
 

- Bilag:  
- Bilag 6.1 Udkast til dagsorden for efterårets REP-møde 2021 

 
 

7. DN’s organisering, arbejdsformer og vedtægtsændringer   
Kl.  13:45 –14:15  
 
Sagsfremstilling:  Organisationsudvalget har udpeget og diskuteret de første fire emner i forløbet 
omkring at tilpasse DN’s organisering, arbejdsformer og vedtægter til DN’s nye strategi som nu 
fremlægges for HB. De fire emner er ‘Klima’, ‘Adgang for unge’, ‘Digitale møder’ samt ‘Netværk’, hvoraf 
de første tre emner kræver ændring i vedtægter. Der sigtes mod at Repræsentantskabet træffer 
beslutning om forslag til vedtægtsændringer på efterårets møde. 
 
HB skal:  

- Godkende valg af emner samt proces frem mod efterårets repræsentantskabsmøde. 
- Godkende sagsfremstillingen på de fire emner. 

- Beslutte om HB allerede nu vil formulere anbefalinger eller afvente diskussionen i 
organisationen. 

 
- Bilag:  

- Bilag 7.1 Indstilling vedr. DN’s organisering, arbejdsformer og vedtægter  
- Bilag 7.2 DN’s organisering, arbejdsformer og vedtægter - debatoplæg  

- Bilag 7.3 Overblik over temaer og emner til behandling 
 

  

 
8. Frikøb af vicepræsident  

Kl. 14:15-14:30 
  
Sagsfremstilling: 
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På repræsentantskabsmødet i november 2019 blev det besluttet, at DN’s vicepræsident skulle delvist 
frikøbes i en prøveperiode frem til 1/7 2020, hvorefter ordningen skulle evalueres. Corona-epidemien 
medførte en række aflysninger og udsættelser af planlagte arrangementer og påvirkede hermed også 
vicepræsidentens mulighed for at udøve sit virke. På den baggrund vurderede HB på møde i juni 2020, 
at beslutningsgrundlaget for en forlængelse af frikøbsordningen var for spinkelt og man valgte at 
forlænge prøveperioden med yderligere et halvt år, frem til årsskiftet 2020/21. Repræsentantskabet 
besluttede på deres møde i efteråret 2020, at forlænge frikøb af vicepræsidenten til udgangen af 2021 
samt at Organisationsudvalget og HB inden efterårets repræsentantskabsmøde 2021 skal evaluere 
ordningen og HB herefter skal indstille en anbefaling til Repræsentantskabet med henblik på, at 
Repræsentantskabet på deres møde i efteråret 2021 træffer beslutning om frikøbet skal yderligere 
forlænges. 

  
  

HB skal:  
- Drøfte behov for forlængelse af frikøb af vicepræsident med henblik på indstilling til 

Repræsentantskabets møde i efteråret 2021.  
  
Bilag:  

- Bilag 8.1 Evaluering af frikøb af vicepræsidenten 

- Bilag 8.2 Oversigt over opgaver forbundet med virket som vicepræsident 
- Bilag 8.3 Supplerende bemærkninger fra vicepræsidenten til oversigt over opgaver  

 
 
 

9. Orientering om status på Skovsgaard  
Kl. 14:30 – 15:00 

 
Sagsfremstilling: Præsidenten orienterer om status for den økonomiske situation på Skovsgaard. Samt 
status for de udviklingsaktiviteter, der er sat i gang siden HB-mødet i juni.  

 
 

HB skal:  
- Orienteres om den økonomiske situation på Skovsgaard og orienteres om arbejdet med 

en fremadrettet organisering af Skovsgaard. 
 
 

- Bilag:  
- Bilag 9.1 Status for den økonomiske situation samt status for udviklingsaktiviteter på Skovsgaard (internt 

dokument – kun til HB) 

 
 

10. Drøftelse om DN’s repræsentation i diverse udvalg, råd og nævn  
Kl. 15:00 –15:30 
Sagsfremstilling: 
På HB’s sommerseminar drøftede HB hvilke af DN’s poster i diverse bestyrelser, råd, nævn og udvalg 
det ønskes at tillidsvalgte i DN skal besætte. Baggrunden for drøftelsen, er et ønske om at få flere af 
organisationens kompetencer og ressourcer i spil samt for at spare på sekretariatets ressourcer. På 
sommerseminariet ønskede HB, at beslutningsgrundlaget for drøftelsen opdateres før der træffes 
beslutning herom.  
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HB skal: 

− Drøfte hvilke af DN’s poster i diverse bestyrelser, råd, nævn og udvalg kan besættes af tillidsvalgte i 
DN. 

  
Bilag:  

− Bilag 10.1 Opdateret oversigt over DN’s repræsentation i diverse bestyrelser, råd, nævn og udvalg  
 

 
11. Drøftelse af DNs arbejde med Biodiversitetskonventionen og den 

internationale klimadagsorden 
Kl. 15:30 – 16:00 
Sagsfremstilling: Sekretariatet giver en status for DN’s arbejde med biodiversitetskonventionen og en 
status for arbejdet med den internationale klimadagsorden.  
 
HB skal:  

- Drøfte om det nuværende niveau for DN’s engagement i arbejdet med henholdsvis 
Biodiversitetskonventionen og i den internationale klimadagsorden er i overensstemmende 
med DN’s ambitioner.  

 
 

Bilag:  

- Ingen bilag 
 
 

 

12. Aktuelle sager  
    Kl. 16:00 – 16:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Orientering om KV21 indsats  
    Sagsfremstilling: Sekretariatet giver en kort status for arbejdet med indsatserne der er planlagt i 

forbindelse med kommunalvalg 2021. 
 
HB skal:  

- Orienteres om status for arbejdet  
Bilag:  

- Bilag 12.1 Status for arbejdet med indsatser i forbindelse med kommunalvalg 2021 
 

 

Grønt Fællesskab 
Sagsfremstilling: En række bevægelser – bl.a. Bevægelsen mod Egholmmotorvejen, Klimabevægelsen og 
Amager Fælleds Venner – har sammen med bl.a. DN København og DN Aalborg arrangeret en fælles 
demonstration med grøn politisk markedsplads i København den 25. september 2021. Knud Erik ønsker at 
orientere om initiativet og drøfte mulighed for at involvere flere DN-afdelinger samt mulighed for evt. 
støtte fra sekretariatet. 
 

HB skal:  
- Orienteres om initiativet og drøfte mulighed for yderligere involvering af 

organisationen i initiativet 
Bilag:  

- Bilag 12.2 Landsdemonstration for Klima og Natur - invitation 
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- Bilag 12.3 Landsdemonstration for Klima og Natur - krav 

                            

 
13. Evt. 

  Kl. 16:15 -16:30 
 
 
 
 
HB-møde fredag 1. oktober  
Møde med bestyrelsen i Danmarks Naturfond 
Beslutte HB’s forslag til AP2022 (andet udkast)  
Beslutte HB’s møde- og arbejdsplan 2022  
Beslutte retningslinjer for modtagelse af jordbesiddelser 
Drøfte evt. videreførelse af Biodiversitet.Nu  
Orientering om valg af digital bestyrelsesplatform 

 
 
HB-møde onsdag 3. november  
Beslutte opdateret budget 2021 på basis af kvartalsregnskab  
Beslutte HB’s holdning til eventuelle dagsordensforslag  
Beslutte stemmeanbefaling til ændringsforslag til AP2022  
Orientering om sekretariatets arbejde med medlemsbladet Natur & Miljø 
 
REP-møde fredag-lørdag 20.-21. november  
Vedtage strategi for 2022-2026 
Naturpolitisk debat med udgangspunkt i præsidentens naturpolitiske beretning  
Beslutte Aktivitetsplan og Budget 2022 

 

HB-møde fredag 10. december  
Eventuel opfølgning på efterårets REP-møde  
Julehygge 

 

 
 
 


