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Dato 10. september 2021  
Til: Hovedbestyrelsen 
Kontakt: Ida Marxen Søndergaard, idas@dn.dk, 31193227 
 

 
 

 

 
Referat af 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.)   

 
 

2. Bestyrelsens arbejde og rolle  
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 

 

 

Konklusion:  
Præsidenten gennemgik de overordnede pointer fra de individuelle BUS samtaler med HB-
medlemmerne som havde fokus på hvordan HB kan blive en endnu bedre bestyrelse. På baggrund af 
præsidentens oplæg udtrykte HB opbakning til præsidentens konklusioner (se slide 15 i Powerpoint- 
præsentation) med følgende uddybning: 
 

• Når HB skal fokusere på at lægge de overordnede linjer og rammer for DNs organisatoriske og 
politiske arbejde, er det vigtigt med inspiration. I den forbindelse udtrykte HB også ønske om, at 
der afholdes faglige temamøder, hvor der gås i dybden med et aktuelt tema.  
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• Materialet til HB-møderne skal forbedres så sagsfremstilling, baggrund mm bliver mere tydelig. 
Derudover kan det eksplicit fremgå hvad sekretariatet og ledergruppen ønsker at få kvalificeret af 
HB. 

• At dagsordener til HB-møderne fremadrettet skal være mindre tunge, så der er ordentlig tid til den 
nødvendige debat og behandling af punkterne. I den forbindelse kan det overvejes at benytte 
digitale møder til behandling af dagsordenspunkter hvor HB udøver sin ”kontrolfunktion” ift. 
regnskab, budget mm    

• Mødelederen gør det endnu tydeligere hvad HB’s rolle og opgave er på de enkelte 
dagsordenspunkter samt at der laves tydelige konklusioner af beslutninger efter hvert punkt. 
Derudover er det helt centralt, at der kommer en større selvdisciplin blandt HB-medlemmerne i 
forhold til at bruge taletiden på HB-møderne fornuftigt, hvilket dog ikke skal tages som et udtryk 
for at der skal debatteres mindre.  

• At der skal være tid på møderne til, at få ledergruppen og medarbejdere på banen i sager der 
berører deres respektive områder. 

• At dagsorden for HB-møderne mindst to gange årligt tilføjes punktet ’Politisk status’, hvorunder 
præsidenten fremlægger den politiske kalender og hvad der sker de kommende måneder/halve år 
på den politiske arena, samt hvilke initiativer fra DN’s side som påtænkes i den anledning.  

• At HB laver en evaluering af hvordan HB-mødet er forløbet efter hver afholdt HB-møde. HB skal 
finde en form på hvordan dette gøres mest hensigtsmæssigt. 

• At HB-medlemmerne deltager på udvalgte samrådsmøder med fokus på en reel værdiskabende 
udveksling af information mellem samråd og HB. Præsidenten og direktøren vil til det kommende 
HB-møde fremlægge et forslag til hvordan et bedre samspil og informationsudveksling mellem 
samråd og HB kan realiseres. Et oplagt tiltag kunne være en genoptagelse af møderne mellem HB 
og samrådsformændene, som tidligere blev afholdt i forbindelse med REP-møderne fredag aften.  

• At der i forbindelse med afholdelse af HB-møderne gerne må være tid til socialt samvær med 
medarbejderne i sekretariatet for at styrke det positive samspil mellem HB og sekretariatet.  

 
 

3.Godkendelse af kvartalsregnskab 
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 

 
 

Konklusion:  
Sekretariatet fremlagde regnskabet for 2. kvartal 2021 for HB. HB udtrykte tilfredshed med, at man nu 
kan se afvigelser i en kolonne for sig, da dette er med til at skabe et større overblik over økonomien i 
foreningen.  HB udtrykte et ønske om, at fortegnet på afvigelserne vendes om. 
 
HB udtrykte desuden stor ærgrelse over, at en deadline for ansøgning af Bladpuljen ikke er overholdt, 
hvilket har resulteret i en mindre indtægt på ca. 500.000 kr. Der er iværksat procedurer for at dette 
og tilsvarende ikke gentager sig.  
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HB bemærkede desuden, at det vil være hensigtsmæssigt med en forbedret periodisering i budgettet 
for 2022. Sekretariatet oplyste i den forbindelse, at dette arbejde allerede er påbegyndt, så det får 
virkning fra 2022.  
 
HB tog kvartalsregnskab for 2. kvartal 2021 til efterretning med ovenstående bemærkninger. 

 

4. Halvårsstatus for AP 2021  
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 

 
 

Konklusion: 
HB havde følgende kommentarer til sekretariatets halvårsstatus for implementeringen af 
Aktivitetsplan 2021: 
 
Afsnit 1.2 Plan- og kystsager 

• Det bør tydeliggøres i teksten, at DN ikke anser Grønt Danmarkskort for værende et koncept 
DN bør bruge ressourcer på at styrke mht. mål og indhold. I stedet bør DN lægge kræfter i at 
understøtte at udbygningen af natur i det åbne land og etableringen af sammenhængende 
naturområder via begrebet naturzoner. Naturzoner indgår i regeringens forståelsespapir og DN 
bør søge indflydelse på definitionen og implementeringen af naturzonebegrebet. Der kan i den 
forbindelse være brug for, at vi får præciseret DN’s tilgang hertil på et kommende HB-møde.  

• Det bør præciseres, at DN arbejder for at planlægning af større plansager skal være statslig, 
dvs. at administrationen bør overgå fra kommunalt til statslig forvaltning/administration. Det 
gælder fx kystsikringsprojekter og etableringen af større energianlæg.  

 
Afsnit 1.4 Havnaturen 

• Der bør foretages en gennemskrivning af afsnittet vedr. havnaturen, således at teksten mere 
tydeligt afspejler at DN arbejder for en bæredygtig anvendelse af hele havet, så man opnår god 

økologisk tilstand. 30% beskyttede havområder og 10% urørt hav, er vigtige delmål.  

• Det bør tilføjes at DN arbejder for et forbud mod nye havbrug og en udfasning af eksisterende 
anlæg samt en bedre regulering havbrugene indtil da. 

 
Afsnit 1.7 Landbrug 

• HB stillede spørgsmål til den linje sekretariatets arbejder ud fra i forhold til græsprotein og HB. 
Der eftersendes skriftligt materiale til HB. 

 
Afsnit 1.8 Klima, energi og infrastruktur 

• Formuleringen omkring, at DN balancerer på en knivsæg når det kommer til placering af 
energianlæg bør omformuleres. DN’s linje mht. placering af vedvarende energianlæg er 
forholdsvis klar: DN vil gerne have så mange vedvarende energianlæg som muligt, men det bør 
ske ud fra en statslig planlægning af egnede placeringer under hensyntagen til natur. HB 
bemærkede i den forbindelse, at afdelingerne ser frem til opdateringen af solcelle-notatet, der 
præciserer DN’s position i forhold til placering af solceller.  
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Med ovenstående forslag til ændringer tog HB halvårsstatus for 2021 til efterretning.  
 

5. Første udkast til Aktivitetsplan 2022-23 samt budget 2022 
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 
- Bilag 5.2 Første udkast til Aktivitetsplan 2022/23 
- Bilag 5.3 Input fra organisationen  
- Bilag 5.4 Udkast til budget 2022  

 
 

Konklusion:  
Første udkast til AP22/23 
HB drøftede det første samlede udkast til AP2022/23. HB udtrykte ros til udkastet og bemærkede i den 
forbindelse, at udkastet anskueliggør hvordan vi fremadrettet kan arbejde langt mere strategisk med vores 
aktiviteter, da udkastet skaber en rød tråd mellem vores kommende organisationsstrategi og AP. 
Derudover bemærkede HB, at afdelingernes rolle og forventningerne hertil bliver tydeligere i dette nye AP-
format i forhold til tidligere. 
 
HB havde derudover følgende tekstnære kommentarer til udkastet: 

 
Generelt 
Der bør i indledningen laves en læsevejledning til dokumentet. 
 
Indledning  

• Formuleringen om sommerfugle bør modificeres.  
 

                     1. Politik 
• Havet bør eksplicit nævnes i afsnittet ”Natur, miljø og klima hænger sammen”. 

 
1.2 Lokal interessevaretagelse 

• Afsnittet bør omskrives, således at beskrivelserne af afdelingerne svarer mere til 
virkeligheden. Derudover bør forventningerne til afdelingerne tydeligt fremgå.  
 

1.3 Natur 

• DN’s mål om at 100% af havarealet skal forvaltes bæredygtigt og økosystembaseret bør 
fremgå af teksten, herunder tiltag der fremmer god økologisk tilstand i havet. 

• Det bør fremgå af afsnittet om naturkommuner (s. 4), at fokus på bynatur og 
udfordringerne med byudvikling skal forsøges integreret i naturkommune konceptet, så det 
relancerede naturkommune projekt får en mere helhedsorienteret tilgang. 
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• Der bør tilføjes et afsnit om DNs arbejde i relation til store kommende 
infrastrukturprojekter.  

• Der bør kort tilføjes hvordan DN vil arbejde med krav til ammoniak-indsatsen. 
 
1.4 Klima 

• Formulering omkring fødevareeksport s. 7 bør omskrives, så DN ikke taler ind i falsk 
fortælling om at Danmark må udvide fødevareproduktionen/fastholde den nuværende 
animalske produktion for at brødføde verdenen og således at det tydeligt kommer til at 
flugte DN’s landbrugsudspil på klimaområdet hvori der indgår forslag om massiv udtagning 
af landbrugsarealer og hvor det fremgår at klimabelastningen skal halveres.  

• Formulering af mål om omstilling af landbruget (s. 6, bullit 3) bør gøres langt mere konkret, 
dvs. det bør udfoldes hvilke skridt der bør tages, så landbrugets produktion får langt færre 
negative påvirkninger på natur, miljø og klima.  

• Formulering vedr. faglig understøttelse af ministre og ordfører bør omformuleres.  

• Formulering vedr. behov for lokal dialog for at aflive myter om varmepumper bør 
omformuleres, da det ikke er klart for alle hvad varmepumpe-myten går ud på.  

 
1.5 Miljø 

• Det bør præciseres, at DN arbejder for at grødeskæring og vandløbsoprensning kun må 
foretages når det er til gavn for naturen (s. 8). 

 
1.6 Fysisk planlægning 

• Det bør tilføjes at DN arbejder for at den offentlige planlægning og forvaltning af 
kystsikringsområdet igen kommer til at ligge i statslig eller alternativt i regionalt regi. 

• Punktet vedr. DN’s arbejde i forbindelse med sager om planlægning af store energianlæg 
bør få en mere fremtrædende plads i dokumentet, da det er et emne mange afdelinger 
kæmper med. Emnet bør således både indgå under mål og indsatser i afsnit 1.6. Teksten 
kan fx styrkes med noget af den tekst der er indeholdt i sekretariatets kommentar til 
forslaget om solceller. 

• Der bør tilføjes hvad DN’s mål og indsatser er i forhold til at styrke og bevare naturen i de 
områder der er udlagt til udviklingsområder i kystzonen. 

• Der bør tilføjes, at DN har fokus på problematikken omkring byudvikling der kan blive en 
barriere for udvikling af naturen i byerne.  

 
 

2. Aktive og frivillige 

• Det bør overvejes om de foreslåede mål for aktive og frivillige (s. 9) skal nedjusteres. Fokus 
på at hvervning af aktive er godt, men der skal overvejes om der skal en yderligere indsats 
for at tage godt imod nye aktive ellers kan indsatsen være forgæves. Dette bør være 
tydeligere reflekteret i afsnit om organisering af afdelingerne. 

 
 

5. Medlemmer 

• Afsnit 5.4 om fængende fortællinger lyder godt, men må gerne gøres mere klart med 
konkrete eksempler. 

 
6. Tværgående støttefunktioner 

• Det bør præciseres, at DN vil arbejde for en differentieret model for kampagneinddragelse 
af afdelingerne, da ikke alle kampagner passer til alle afdelinger. I en ny differentieret 
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model skal kampagner i høj grad baseres på afdelingernes ønsker, behov og tilgængelige 
ressourcer. 

 
Derudover bemærkede HB, at det bør overvejes om niveauet for og tilgangen til fredningsindsatsen er den 
rette. HB udtrykte generel opbakning til, at sekretariatet arbejder videre med udkastet til AP og indarbejder 
ovenstående kommentarer. HB ser frem til at behandle et revideret udkast til næste HB-møde i oktober 
med henblik på godkendelse, hvorefter AP22/23 skal endelig vedtages på REP-møde d. 20.-21. november 
2021 
 
 
Svar på indkomne forslag til AP22/23:  
HB udtrykte generelt tilfredshed med sekretariatets udkast til svar på de indkomne forslag til AP22/23 og 
var enig i sekretariatets indstilling til hvorvidt forslagene skal imødekommes. HB havde dog enkelte forslag 
til justeringer af svarerne som sekretariatet indarbejder.  
 

 
BUDGET:  
HB drøftede første udkast til budget 2022. HB bekræftede, at de står fast på den nye model for 
fremlæggelse af budget. HB havde følgende kommentarer: 
 

• Det bør være en kort læsevejledning i budget-dokumentet, der giver en grundig indføring i, 
hvordan budgettet skal læses, herunder en forklaring af hvad lagkagediagrammerne 
illustrerer. 

• I stedet for kun at vise opfølgning på udvalgte områder for 2022, så skal det vises med 
sammenligning til 2021, og tallene skal være inkl. løn. 

• Der bør tilføjes en kort tekst, der forklarer stigningen i udgifter til kommunikation.  
 

Præsidenten understregede, at HBs drøftelse af udkast til budget på HB-møderne ikke bør fortabe sig i 
detaljer, men bør have til formål at styre organisationen strategisk efter DN’s overordnede mål. 
Præsidenten understregede i forlængelse heraf, at HB-medlemmer til hver en tid kan kontakte 
sekretariatet for at få adgang til alle dybere lag, der måtte ligge til grund for DN’s budget. Det endelige 
udkast til budget vil blive fremlagt til HB-mødet i oktober 2021.  

 
 

6. Indhold på efterårets REP-møde  
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 

 
 
Konklusion: 
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Sekretariatet fremlagde udkast til form og indhold på efterårets REP-møde. HB udtrykte stort ønske om 
at sekretariatet afsøger mulighederne for - allerede ved det kommende REP-møde i november 2021 - at 
samrådsformænd, HB og sekretariatsmedarbejdere inviteres til en uformelt sammenkomst fredag 
aften. 
 
Der var opbakning i HB til sekretariatets forslag om, at få Özlem Cekic (tidligere folketingsmedlem og nu 
Generalsekretær i foreningen brobyggerne) til at komme til REP-mødet om søndagen og give sine 
perspektiver på hvordan man holder en god tone i debatten i en forening som DN. HB’s ønske herom 
har bl.a. baggrund i evalueringen af forårets REP-møde, hvor den hårde tone i debatten blev 
fremhævet som værende problematisk. Det bør overvejes hvordan REP aktivt inddrages i 
diskussionerne på baggrund af Özlems oplæg. 
 
HB udtrykte opbakning til, at ’REP har ordet’ erstattes med et en drøftelse af hvilke tværgående 
politiske temaer DN skal arbejde med i 2022/23.  
 
HB udtrykte desuden opbakning til, at efterårets REP-møde 2021 afholdes som både fysisk og digitalt 
møde. HB understregede, at vi herefter bør overveje om det skal være en permanent løsning, at 
møderne både afholdes fysisk og digitalt og at dette bør drøftes med udgangspunkt i en analyse af 
deltagelsen på de hidtil afholdte digitale/fysiske REP-møder. 
 
Endelig bemærkede HB, at det bør tydeliggøres i dagsordenen til REP-mødet hvilke punkter der er 
beslutningspunkter og hvad præcis der skal vedtages, herunder bl.a. punkt 3 hvor det gerne må 
præciseres, at det drejer sig om DN’s Strategi 2022-2026 der skal vedtages. 

 
 

7. DN’s organisering, arbejdsformer og vedtægtsændringer   
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 
 

  

Konklusion:  
Sekretariatet gennemgik baggrunden for forslagene til vedtægtsændringer som udspringer af behovet for 
tilpasning af DN’s organisering, arbejdsformer og vedtægter til DN’s nye strategi. HB drøftede de første fire 
emner som organisationsudvalget har foreslået, hvoraf de tre emner om Klima, unge og digitale møder 
kræver vedtægtsændringer som skal behandles på efterårets REP-møde. HB godkendte 
organisationsudvalgets forslag til emner.  
 
HB besluttede desuden følgende: 
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Tilføjelse af klima til DN’s formålsparagraf 

• HB besluttede, at forslaget om at tilføje klima til DN’s formålsparagraf skal fremsættes til diskussion og 
høring i organisationen frem mod REP-mødet i november 2021. Der var en klar opbakning i HB til at 
klima indskrives i DN’s formålsparagraf og HB besluttede, at der allerede nu skal formuleres en positiv 
indstilling herom til REP.  

 

 
Muligheden for afholdelse af digitale møder:  

• HB besluttede, at forslaget om at foretage vedtægtsændringer der sikrer en klar hjemmel til at afholde 
digitale møder i DN skal fremsættes til diskussion og høring i organisationen frem mod REP-mødet i 
november 2021, herunder at organisationsudvalgets forslag til diskussionsspørgsmål skal indgå heri. HB 
pointerede, at det bør præciseres, at der er tale om muligheden for at afholde digitale REP-møder og 
digitale årsmøder i afdelingerne. HB anbefaler, at der stemmes for forslaget om muligheden for 
afholdes af digitale REP-møder og årsmøder og HB besluttede, at der allerede nu skal formuleres en 
positiv indstilling herom til REP.  

 
 
Forslag om at lempe adgangskravene for at blive en del af DN’s ungefællesskaber:  

• HB besluttede, at forslaget om at fjerne kravet om, at man skal studere på en videregående uddannelse 
og at ændre navnet fra studenterafdeling til DN Ung skal fremsættes til diskussion og høring i 
organisationen frem mod REP-mødet i november 2021. HB anbefaler, at der stemmes for forslaget og 
HB besluttede, at der allerede nu skal formuleres en positiv indstilling herom til REP. 

 
Netværkenes rolle:  

• HB besluttede i første omgang at der skal sættes gang i en kortlægning af 1) de nuværende netværk, og 
2) emneområder hvor der kunne være behov for nye netværk jf. den foreslåede proces på s. 7 i bilag 
7.2. HB pointerede, at der herefter bør tages en drøftelse af netværkenes rolle i forhold til den 
kommende strategi.  

 

 
8. Frikøb af vicepræsident  
Sagsfremstilling: 

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:  
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- 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  

 
Konklusion:    
Præsidenten understregede at frikøbsordningen af vicepræsidenten har haft stor værdi for DN i form 
mulighed for øget repræsentation på politisk niveau – både eksternt og internt i DN. HB sender (jf. 
beslutningen på REP-mødet i efteråret 2020) evalueringen af ordningen videre til behandling i 
organisationsudvalget. HB vil på sit næste møde d. 1. oktober 2021 – på baggrund af input fra 
organisationsudvalget - drøfte sagen med henblik på at beslutte en indstilling til REP-mødet i november 
2021.  
 
 
 

9. Orientering om status på Skovsgaard  
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) 

 
Konklusion:  

Præsidenten og direktøren orienterede HB om den økonomiske situation på Skovsgaard samt om 
scenarierne for en fremadrettet organisering af Skovsgaard. På det kommende HB-møde d. 1. oktober 2021 
vil HB blive præsenteret for et yderligere udbygget beslutningsgrundlag med hensyn til den fremadrettede 
organisering af Skovsgaard. Et HB-medlem opfordrede til at DN’s repræsentation med 2 medlemmer i 
Fondens bestyrelse hurtigt bliver fuldtallig. Men som HB også blev orienteret om på det foregående møde 
har Naturfondens bestyrelse anmodet HB om at afvente udpegning til den fremtidige organisering af 
driften af Skovsgaard er besluttet, så det sikres, at bestyrelsen bliver tilført de rigtige kompetencer. Punktet 
er ikke refereret yderligere, da sagen indeholder fortrolige oplysninger.  

 
 

10. Drøftelse om DN’s repræsentation i diverse udvalg, råd og nævn  
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.  

  
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  
 

Konklusion:  
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HB drøftede hvilke af DN’s poster i diverse bestyrelser, råd, nævn og udvalg kan besættes af tillidsvalgte i 
DN. HB tilkendegav, at tilgangen til fordelingen af poster i første omgang bør tage udgangspunkt i, at poster 
hvor netværksfunktionen er vigtig i forhold til at sekretariatsmedarbejdere kan udføre deres øvrige arbejde, 
bør besættes af en sekretariatsmedarbejder. HB bemærkede, at det bør tilføjes listen, at Sebastian Jonshøj 
repræsentere DN i WWF’s præsidium (som vikar for Maria).  
 
Følgende HB-medlemmer tilkendegav, at de gerne vil repræsentere DN i følgende fora (hvor DN’s plads pt. 
er vakant): 
 

− Sebastian Jonshøj vil gerne repræsentere DN i IUCN’s danske Nationalkomité. 

− Lone Søderkvist Kristensen vil gerne repræsentere DN i Teknologirådets Repræsentantskab 

− Peter Esbjerg vil gerne repræsentere DN i Dialogforum for Plantebeskyttelsesmidler  

− Leo Jensen vil gerne repræsentere DN i arbejdsgruppen vedr. invasive arter. 
 
Derudover nævnte Thorkild Kjeldsen, at han gerne vil afgive sin post i §7 udvalget for rekreativt fiskeri, hvis 
der er andre der er interesserede, hvilket dog ikke er tilfældet indtil videre.  
 
Der var opbakning i HB til, at Rune Engelbreth Larsen fortsætter som DN’s repræsentant i den national 
følgegruppe for arbejdet med naturnationalparker. Derudover nedsættes en HB-følgegruppe for at 
understøtte dialogen med afdelingerne om naturnationalparker. Jørgen Jørgensen, Thorkild Kjeldsen og Leo 
Jensen erklærede sig villige til at deltage. HB bad sekretariatet om inden næste HB-møde at udarbejde et 
kommissorium for følgegruppen, som primært skal bestå i at følge og facilitere realiseringen af 
naturnationalparker i forhold til de lokale afdelinger. HB understregede, at det er vigtigt, at HB har en tæt 
kontakt med de involverede afdelinger. 

 
HB bad sekretariatet om at udarbejde et svar på vegne af HB til Rune Engelbreth Larsen med tak for den 
grundige redegørelse af arbejdet i den nationale følgegruppe og samtidig sende en invitation til Rune til at 
komme til det kommende HB-møde d. 1. oktober 2021 og fortæller om status og fremdrift i arbejdet med 
implementering af de nye naturnationalparker og drøfte rammerne for det videre arbejde. 

 
11.Drøftelse af DNs arbejde med Biodiversitetskonventionen og den 
internationale klimadagsorden 

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 
 

Konklusion:  
Johannes Birk Schjelde og Jens la Cour fra sekretariatet gav en status for DN’s arbejde med henholdsvis 
med biodiversitetskonventionen og en status for arbejdet med den internationale klimadagsorden.  
 
Sekretariatet oplyste, at udgangspunktet for sekretariatets arbejde med konventioner, er at indsats og 

ressourceforbrug deles mellem organisationer i 92-gruppen (samarbejde mellem 23 danske miljø- og 
udviklingsorganisationer). Medlemskabet og deltagelsen i 92-gruppen betyder, at DN kan holde sig 
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opdateret om internationale processer (f.eks. de internationale klimaforhandlinger, FN-processer og 
internationale handelsaftaler), som det for sekretariatet ellers kan være vanskeligt at følge uden brug af 
meget betydelige medarbejderressourcer. Gennem 92-gruppen opnår DN adgang til danske 
beslutningsprocesser ud over EU, hvilket betyder adgang til møder med ministre og danske forhandlere i 
f.eks. miljøministeriet, udenrigsministeriet og klimaministeriet og gør, at DN kan være kvalificeret 
medunderskriver på henvendelser til danske ministre vedr. internationale/globale problemstillinger og 
udtale sig selvstændigt om fx internationale klimaforhandlinger. 
 
DN følger de politiske forhandlinger under Klimakonventionen gennem 92-gruppens klimagruppe. 
Medlemsorganisationer med internationale afdelinger som f.eks. Greenpeace, Care, Action Aid etc. bringer 
vigtig viden til gruppen og det aftales hvilke organisationer der dækker de løbende COP (konventions)-
møder. DN har aldrig deltaget på COP-møderne (ud over COP15 i København i 2015). DN følger gennem 92-
gruppen klimaforhandlingerne, hvor der rapporteres fra og fx blev DNs reaktionen på den seneste IPCC 
rapport til på baggrund af 92-gruppens læsning af rapporten. 
 
DN arbejder på EU niveau via vore europæiske partnere i EEB (European Environmental Bureau). 
 
Biodiversitetskonventionens COP15 skulle have været afholdt i Kina 2020. Her skulle den nye globale 
ramme for biodiversitet have været aftalt og herunder de såkaldte Post2020 mål, der skal erstatte den 
nuværende aftales Aichi mål. Topmødet er i flere omgange blevet udskudt og forventes nu at blive afholdt 
ultimo 2021/primo 2022. 
 
DN har tidligere deltaget på biodiversitetskonventionens COP-møder og DN har ved disse møder gennem 
flere år repræsenteret de danske grønne NGO’er i 92 gruppen. Denne rolle er, som følge af en ændret 
prioritering af DN’s internationale indsats på biodiversitetsområdet, nu formelt overdraget til WWF.  
 
DN har sammen med resten af medlemmerne i 92-gruppen fulgt med i og givet input til forhandlingerne 
om den kommende globale biodiversitetsaftale. Der planlægges en konference ved årsskiftet med 
forhandlingerne om den nye globale ramme for biodiversitet som fokus. Ligesom der samarbejdes med 
ministeriet om diverse interessentmøder.  
 
DN havde planlagt deltagelse i COP15 og deltog derfor på et politisk forhandlingsmøde i Rom 2020 
(OEWG2) inden nedlukningerne begyndte.  
 
DN har sammen med WWF arbejdet med at vurdere Danmarks implementering af UNCBD i det årlige 
Biodiversitetsbarometer og har bl.a. på den baggrund løftet det ind i en national kontekst  
 
HB bemærkede, at det vil være fint hvis der i AP gives lidt fleksibilitet i forhold til at kunne skrue op og ned 
på den internationale indsats, når sekretariatet finder det relevant. HB bemærkede desuden, at det er 
fornuftigt at sekretariatet løbende laver en vurdering af om ressourceforbruget ved følge arbejdet i de 
forskellige internationale fora der er knyttet til henholdsvis klimadagsordenen og 
biodiversitetskonventionen, står mål med udbyttet heraf.  
 

 

12.Aktuelle sager  
Orientering om KV21 indsats  
    Sagsfremstilling: Sekretariatet giver en kort status for arbejdet med indsatserne der er planlagt i forbindelse med kommunalvalg 

2021. 
 
HB skal:  
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- Orienteres om status for arbejdet  
Bilag:  

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

 

Konklusion:  
Sekretariatet orienterede om status for indsatserne der er planlagt i tæt samarbejde med afdelingerne i 
forbindelse med kommunalvalget 2021. Oplysninger om den planlagte KV21 indsats er fortrolig hvorfor 
punktet ikke refereres yderligere. 
 

 

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 
- Bilag 12.3 Landsdemonstration for Klima og Natur – krav 

 

Konklusion:  
Knud Erik præsenterede initiativet ’Landsdemonstration for Klima og Natur’. HB bakkede op at sprede 
budskabet om arrangementet i organisationen bl.a. via DN’s samråd og evt. via DN’s SoMe kanaler. 
Direktøren nikkede til, at der fra sekretariatets side kan ydes midler til en grafiker i forbindelse med 
udarbejdelse af materiale til initiativet. 

 
11. Evt. 
Konklusion 
Lone Søderkvist Kristensen orienterede om, at det kan blive en udfordring at komme i mål med 
forskernotatet om synergier og konflikter mellem foreslåede indsatser i DN’s naturpolitik inden for den 
igangværende høringsperiode, der løber frem til 1. december 2021. HB-arbejdsgruppen vil orientere HB 
yderligere herom på det kommende HB-møde.  

 
 
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  
Drøfte oplæg til HB’s arbejdsform (informationsudveksling med samråd og digitale HB møder) 
Beslutte retningslinjer for modtagelse af jordbesiddelser 
Drøfte evt. videreførelse af Biodiversitet.Nu  
Orientering om valg af digital bestyrelsesplatform 
Drøftelse af medlemskab af Tænketanken Hav 

 
 
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  
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Orientering om sekretariatets arbejde med medlemsbladet Natur & Miljø 
Drøfte DN’s landbrugspolitik 
Drøfte DN’s tilgang til fredninger 
 
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 

 

 
 
 


