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Mikkel Havelund

Fra: Mikkel Havelund
Sendt: 29. september 2021 14:44
Til: thoka@post10.tele.dk
Cc: Lars Midtiby; DN Præsident
Emne: SV: Anmodning om nyt årsmøde i DN Syddjurs

Hej Thorkild 

Jeg sender din seneste skrivelse med til direktør og sekretær for HB mødet. 

Blot en enkelt kommentar fra min side: Det er ikke helt sandt, at vi i sekretariatet var vidende om, hvad der var 
under opsejling, og hvad der ville ske. Vi orienterede bestyrelsen en uge før om 20 indmeldte og i dagene op til, at 
tallet nu nærmede sig 50. Bestyrelsen var selv bekendt med rygter om, at nogen ville forsøge at blive valgt ind. Men 
omfanget og graden af koordination havde vi ikke forestillet os – hverken i sekretariat eller bestyrelse. Jeg kunne 
godt have ønsket, at jeg som DNs udsending, bestyrelsen eller deltagere havde stillet nogle af dine gode spørgsmål 
undervejs, men det var svært at have det overblik i situationen. Og det havde næppe heller ændret udfaldet af 
afstemningen. 

 

Venlig hilsen  

Mikkel Havelund 
Organisationschef 
  
____________________________ 
 
Danmarks Naturfredningsforening  
Masnedøgade 20 
2100 København Ø  
  
Mobil: +45 3119 3207  
E-mail: mh@dn.dk 
 

 
 

  

 
 

 

Fra: Thorkild Hansen <thoka@post10.tele.dk>  
Sendt: 29. september 2021 12:13 
Til: Mikkel Havelund <mh@dn.dk> 
Cc: Lars Midtiby <lars@dn.dk> 
Emne: SV: Anmodning om nyt årsmøde i DN Syddjurs 
 

Kære Mikkel 

Bilag 3.1.2 Anmodning om nyt årsmøde i Syddjurs
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Tak for samtalen i går og dit mailsvar. 

Jeg vil venligst bede dig videresende min mailkorrespondance med dig til hovedbestyrelsen, således at mit forslag i 
mailen her kan indgå i HB’s drøftelser på mødet på fredag. 

Jeg er glad for, at du bekræftede min oplevelse af situationen, som kan sammenfattes således: 

Det er nu blevet helt tydeligt for dem, som deltog i årsmødet den 22. september, at en meget lille andel af 
medlemskredsen i DN Syddjurs, nemlig ca. 2% af lokalafdelingens ca. 1200 medlemmer på en lusket, uredelig og 
udemokratisk måde har kuppet sig til magten i lokalafdelingen. Kupmagerne anført af Jens Kristoffersen er fortrinsvis 
nyindmeldte medlemmer boende i og omkring Nationalpark Mols Bjerge.  

Det primære formål med at ”tage magten” ved et kup er tilsyneladende mistillid til den tidligere bestyrelse og en 
plan om at gennemføre en kampagne i DN regi imod etablering af en naturnationalpark og imod det igangværende 
forskningsprojekt med Rewilding, som foregår på Naturhistorisk Museum/Mols Laboratoriets arealer beliggende i 
Nationalpark Mols Bjerge.  

De resterende ca. 98% af DN Syddjurs 1200 medlemmer er fortsat stort set uvidende om kuppet, om motivet og om 
kupmagernes strategi og forslag til, hvordan de vil agere som bestyrelse for DN Syddjurs. Størsteparten af 
medlemmerne og lokalsamfundet bliver p.t. orienteret via brudstykker i lokalpressen, sociale medier samt rygter og 
sladder.  

Ovennævnte billede er blevet stykket sammen af elementer under og efter årsmødet, men vi har desværre stadig til 
gode at høre hele sandheden fra kupmagernes side. De havde ellers alle muligheder for at have lagt deres 
synspunkter og hensigt åbent og ærlig frem på demokratisk vis, som det er sædvane ifølge dansk foreningskultur. 
Men af stadig ukendte årsager fravalgte de denne redelige fremgangsmåde. 

Billedet af situationen blev senest bekræftet i går på et meget længe planlagt og meget velbesøgt ”Borgermøde om 
vores fælles natur” som blev afholdt på Fuglsøcentret. 

Borgermødet var arrangeret af Syddjurs Kommune, Naturstyrelsen, Naturhistorisk Museum/Mols Laboratoriet og 
Nationalpark Mols Bjerge, dels som myndighed og dels som de største naturforvaltere i Kommunen med fokus på 
Mols området. Medarrangører var Dansk Jægerforbund, Karpenhøj Naturskole, Museum Østjylland, Visit Aarhus. DN 
Syddjurs var ikke formelt medarrangør/repræsenteret, hvilket jeg synes var ærgerligt. 

Det var tydeligt, at en stor del af kredsen, som kuppede DN lokalafdelings bestyrelse, var til stede ligesom dyrlæge 
Jens Kristensen, manden bag kuppet, igen optrådte som talerør med fokus på adgang til naturen og rewilding (der 
mest af alt handler om dyrevelfærd, som ikke direkte sorterer under DN), dog uden at DN blev nævnt. 

Situationen er skadelig for DN’s omdømme både lokalt og nationalt, og der er behov for handling. Du har bekræftet, 
at DN hovedafdeling var vidende om, at noget var under opsejling, og dermed kunne have medvirket til at få 
fremlagt kupmagernes motiv og strategi frem i lyset før eller under valghandlingen på årsmødet. I stedet blev vi ca. 
25- 30 fremmødte medlemmer, der ikke indgik i kuppet, efterladt uvidende om hvad der var gang i, ligesom alle 
lokalafdelingens øvrige 1200 medlemmer reelt er holdt for nar. 

Jeg anerkender, at det af flere årsager kan være problematisk for DN at erklære valget for ugyldigt. Men ud fra et 
juridisk synspunkt, er det betænkeligt, at DN, som var vidende om, at luskeriet var under opsejling, ikke fik dette 
frem i lyset på årsmødet, og efterfølgende vil anvise den altovervejende del af medlemskredsen, som er ført bag 
lyset og dermed er den forurettede part, selv at forsøge at få klarhed over situationen. Du peger fx på muligheden 
for at vi kan forsøge at mobilisere 10% af medlemskredsen til at stille krav om, at bestyrelsen indkalder til et 
medlemsmøde. Men det er jo ikke noget, man bare lige gør. 

Citat: 
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”Til din orientering kan 10% af medlemmerne kræve, at bestyrelsen indkalder til et medlemsmøde (§5 stk. 7). Dog er der ikke retspraksis for, at 

man på dette møde kan kræve nyvalg, men mødet kan måske klarlægge bestyrelsens holdninger.” 
 
Jeg mener, at DN har sovet i timen både forud for og under mødet og nu forværrer situationen ved at lægge op til at 
forholde sig passivt til en i foreningsregi uredelig og uacceptabel adfærd.  

Derfor foreslår jeg følgende: 
DN hovedbestyrelse bør omgående rette henvendelse til den nyvalgte bestyrelse i DN Syddjurs lokalafdeling og 
opfordre dem til -  hurtigst muligt efter det første bestyrelsesmøde -  at indkalde til et medlemsmøde faciliteret og 
ledet af en leder fra DN’s hovedkontor, da stort set hele bestyrelsen er ny. 
 
Formålet med mødet skal være at stoppe rygter og sladder og få genskabt ro omkring DN Syddjurs samt forsøge at 
oprette tillid til den nye bestyrelse som en troværdig repræsentant for medlemmerne og forvaltere af DN’s ædle 
formål og magt.  

På medlemsmødet skal den nye bestyrelse åbent og ærligt forklare, hvad baggrunden og motivet for kuppet er, og 
ikke mindst forklare, hvordan de vil agere fremadrettet med henblik på at leve op til DN’s formål og hvilke opgaver 
de vil prioritere lokalt. Herunder nødvendige tiltag i samarbejde med DN’s hovedkontor med henblik på at 
bestyrelsen bliver klædt på til at løse opgaven. 

Såfremt den nye bestyrelse ikke agter at efterkomme DN’s hovedbestyrelses opfordring til at indkalde til et 
medlemsmøde efter deres første bestyrelsesmøde, bør DN træde i karakter og give et påbud herom. 

De bedste hilsner 

Thorkild Hansen 

Tlf. 4036 4739 

 

 

Fra: Mikkel Havelund [mailto:mh@dn.dk]  
Sendt: 28. september 2021 17:43 
Til: thoka@post10.tele.dk 
Cc: Lars Midtiby 
Emne: SV: Anmodning om nyt årsmøde i DN Syddjurs 
 

Kære Thorkild 

Tak for samtalen i dag. 

Jeg har nu talt med foreningens advokat, der støtter synspunktet om, at HB ikke kommer til at gribe som ønsket i din 
klage over ukorrekt valgmetode. 

Kontrol af medlemskab  ved ”tillid” (egen erklæring)  som metode blev vedtaget med enighed af forsamlingen – og 
er i overensstemmelse med afdelingens sædvane. Derfor er det lovligt. Advokaten oplyser, at hvis nogen 
efterfølgende er utilfredse, fordi de ikke kunne vide, hvordan det ville ende, så er deres mulighed at anlægge et 
søgsmål mod dirigenten, afdelingen eller foreningen. Det er ikke inden for HBs kompetence at erklære et valg for 
ugyldigt. Hvis den nye bestyrelse enten ikke fungerer eller arbejder i mod formålet, så kan HB opløse afdelingen 
mhp. at etablere en ny (§5 stk 8), men det kræver, at dette kan konstateres gennem deres handlinger.  
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Til din orientering kan 10% af medlemmerne kræve, at bestyrelsen indkalder til et medlemsmøde (§5 stk. 7). Dog er 
der ikke retspraksis for, at man på dette møde kan kræve nyvalg, men mødet kan måske klarlægge bestyrelsens 
holdninger. 

Jeg vender tilbage, om HB behandler klagen på fredag, men regn altså ikke med den store hjælp fra deres side. 

Mikkel 

 

 

 

 

Venlig hilsen  

Mikkel Havelund 
Organisationschef 
  
____________________________ 
 
Danmarks Naturfredningsforening  
Masnedøgade 20 
2100 København Ø  
  
Mobil: +45 3119 3207  
E-mail: mh@dn.dk 
 

 
 

  

 
 

 

Fra: Thorkild Hansen <thoka@post10.tele.dk>  
Sendt: 26. september 2021 18:34 
Til: Mikkel Havelund <mh@dn.dk> 
Emne: VS: Anmodning om nyt årsmøde i DN Syddjurs 
 

Kære Mikkel Havelund 

Jeg videresender for god ordens skyld mailen neden for til dig, da du var dirigent ved mødet. I den anledning vil jeg 
undskylde, at min frustration over mødet løb af med mig overfor dig. Det var ikke i orden, og det beklager jeg meget.

Gennem bl.a. udtalelser i TV2 OJ og andre medier står det nu klart, at Jens Kristoffersen med kuppet har anbragt en 
trojansk hest mhp. at bruge DN lokalbestyrelse som redskab til at gå direkte imod DN’s strategier om større 
uberørte naturområder, naturnationalparker. Jeg respekterer, at de har denne holdning, men også det spørgsmål 
kunne denne gruppe have indledt en drøftelse af på åben og ærlig vis med DN lokalt og centralt. 
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Jeg har også hørt DN’s udtalelser i pressen om bl.a. rummelighed, men formalia jfr. vedtægten bør dog overholdes, 
og det mener jeg, der kan stilles spørgsmålstegn ved. 

Jeg håber derfor på snarligt svar fra DN’s hovedbestyrelse vedr. min forespørgsel om muligheden for at erklære 
valget ugyldigt. 

De bedste hilsner 

Thorkild Hansen 

Fra: Thorkild Hansen [mailto:thoka@post10.tele.dk]  
Sendt: 23. september 2021 13:16 
Til: 'praesident@dn.dk' 
Emne: Anmodning om nyt årsmøde i DN Syddjurs 
 
Kære DN hovedbestyrelse 

Att. Maria Reumert Gjerding 

cc Stig Bredstrup, fm for DN Syddjurs 

Jeg har gennem mange år været almindeligt medlem af DN og deltaget i Lokalforening Syddjurs’ aktiviteter, 
herunder årsmøder. Det har ikke altid været lige kønt, men årsmødet i går nat var slemt. Men grundlæggende er det 
min oplevelse, at  DN Syddjurs har udrettet mange fornuftige ting gennem årene og ikke mindst i de senere år 
bevidst arbejdet for et bedre samarbejde med kommune m.v. som oplyst på årsmøderne. 

Når jeg henvender mig i dag er det for at anmode hovedbestyrelsen om at erklære årsmødet i går for ugyldigt og 
meddele lokalforeningen, at der skal indkaldes til et nyt årsmøde. Begrundelsen er, at der ikke blev foretaget 
registrering af, hvem af de ca. 100 fremmødte, der er medlem af DN og dermed stemmeberettigede. Ingen ved 
derfor, om alle de afgivne stemmer er gyldige.  

(§ 13. Stemmeberettigede på årsmødet og valgbare til bestyrelsen er personer, der står på medlemslisten eller på anden måde kan    
          dokumentere, at de har betalt medlemskontingent inden for det sidste år før årsmødedatoen.) 
 

DN’s repræsentant ved årsmødet var valgt som dirigent. Han foreslog på et tidspunkt, at årsmødets valghandling 
blev gennemført som en ”tillidsbaseret afstemning” – et begreb, som jeg ikke kan se fremgår af DN’ vedtægter. Der 
var ikke afstemning om forslaget, og ikke umiddelbart indvendinger imod, men det legitimerer vel ikke den stiltiende 
beslutning? 

Og det var også først efter valghandlingen var afsluttet, det gik op for alle de tilstedeværende, at der af et meget 
stort antal personer forud før årsmødet må være gennemført en skjult kampagne, hvorved dem, som står bag 
kampagnen, har gennemført et planlagt kup, og overtaget ansvaret og ”magten” i DN Syddjurs bestyrelse.  

Hvad der ligger bag denne uetiske og dybt kritisable fremgangsmåde, og hvad man vil bruge DN’s lokalbestyrelses 
mandat til kom ikke tydeligt frem, på trods af spørgsmål herom. I forbindelse med formandens aflæggelse af 
beretning var der ingen kritiske spørgsmål eller tilkendegivelser om utilfredshed med den siddende bestyrelses 
samlede indsats. Så hvad er motivet? 

Min oplevelse årsmødets forløb og formodning om, hvad der kan ligge bag forløbet og resultatet 
Årsmødet var usædvanligt velbesøgt. Vi plejer at være omkring 25- 30 deltagere, og jeg studsede over, at der var så 
mange fremmødte, men tænke, at det nok var pga. af indlægget fra Morten D. D. Hansen om rewilding, som jo er et 
ret omdiskuteret emne. 
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Mødet begyndte rettidigt k. 19.30 i fine rammer i Rønde Højskoles foredragssal, men desværre uden 
mikrofonanlæg, hvilket betød at det var meget vanskeligt at høre, hvad der blev sagt og bidrog til en rodet afvikling. 
På trods heraf forløb mødet som planlagt efter dagsordenen indtil valg af bestyrelse, hvor det udviklede sig lidt 
tumultagtigt.  

Før dirigenten var færdig med at orientere om profilen på bestyrelsens medlemmer, der genopstillede og de af 
bestyrelsen indstillede kandidater, afbrød en meget frembrusende herre, Jens Kristoffersen dirigenten og kom 
farende op til scenen med en liste med 10 nye navne på kandidater, heraf 8 til bestyrelsen og 2 som suppleanter, 
han ville have opstillet.  

Dirigenten fik dog dæmpet Kristoffersen ned og færdiggjort sin præsentation. Herefter var en kort runde, hvor hver 
af de nye kandidater sagde lidt om sig selv. De fremstod da som individuelle kandidater og ikke som en samlet 
gruppe med en fælles, skjult dagsorden. Der var flere kandidater med tilsyneladende relevante kompetencer, men 
det var overraskende, at alle var bosiddende i området omkring Nationalpark Mols Bjerge. 

Bestyrelsesformanden oplyste, at bestyrelsen før årsmødet havde truffet beslutning om, at øge antallet af 
bestyrelsesmedlemmer til 12 (ifølge dirigenter en gyldig beslutning med bemærkning om, at antallet jfr. vedtægten 
skulle være i spring på 3). Formanden begrundede beslutningen med, at der var rigeligt med opgaver til en større 
bestyrelse og hilste friske kræfter velkommen. Og det er da også en rigtig god beslutning. Jens Kristoffersen oplyste i 
den anledning, at han kunne stille flere kandidater, hvis der var behov for det. 

På trods af spørgsmål fra salen herom, var der stadig ingen tydelig forklaring på, hvad der lå bag Jens Kristoffersens 
initiativ med at spille 10 nye kandidater på banen og heller ikke oplysning om, at langt størsteparten – sikkert ca. 2/3 
af de fremmødte, som det viste sig ved optælling af stemmer tæt ved mødet afslutning, tilsyneladende havde aftalt 
at stemme alle disse personer ind i bestyrelsen. 

Da der ikke var foretaget registrering af stemmeberettigede medlemmer, blev valghandlingen gennemført 
”tillidsbaseret”, som ovenfor beskrevet, og som jeg personligt ikke forstår, kan være legitim.  Det blev en meget 
tidskrævende proces, hvor flere af os gik rundt og forsøgte at få nogle af de opstillede til at fortælle, hvad de havde 
gang i, men uden at få klare svar. Dem jeg snakkede med optrådte som uafhængige kandidater. 

Da resultatet af optællingen vedr. valget til bestyrelsen forelå omkring kl. 23 viste det sig, at flere af de nye 
kandidater havde fået omkring 60 stemmer og kun 3 af de tidlige bestyrelsesmedlemmer er med i den nye 
bestyrelse. Først da gik det op for mig (og formentlig de 20-25 andre uindviede medlemmer), at der var en skjult 
dagsorden. Men da var løbet kørt, og dagsordenen er stadig ikke kendt.  

Derefter var der valg af suppleanter, 2 opstillet fra Jens Kristoffersen liste og en kompetent kandidat, Jeppe Hansen, 
tidl. bestyrelsesmedlem i den nu fratrædende bestyrelse. 

Da jeg forlod mødet kl. ca. 23.15 var stemmetællerne stadig i gang med at tælle stemmer, så hvem der blev valgt 
som suppleanter, ved jeg ikke. Årsmødet fremstår hos mig på alle måder en uværdig og udemokratisk forestilling, 
primært affødt af kupmagers fremgangsmåde. Jeg var meget skuffet, vred og ked af forløbet på DN’s vegne. 

Min tese er, at Jens Kristoffersen har orkestreret denne i mine øjne – farce – med henblik på at tage magten i et pr. 
definition magtfuldt organ, som en DN lokalforening jo vitterligt er, med henblik på at forsøge at bruge DN 
lokalbestyrelse i sin egen og andre ligesindedes personlige lokale kamp for øget adgang og en anden form for 
naturpleje (uden rewilding) i statslige områder under Nationalparkens ramme. En kamp som har været synlig i 
lokalpressen med bl.a. indlæg fra Jens Kristoffersens det seneste års tid. Jeg synes ikke, det er en farbar vej at bruge 
DN som redskab og fremgangsmåden med at lave et bestyrelseskup, der som oplevet i nat for mig at se under alle 
omstændigheder er helt uforening med DN’s og dansk foreningslivs værdier. 



7

Selvom jeg normalt ikke ville bringe et rygte til torvs, tillader mig at nævne, at jeg efterfølgende har hørt, at der 
muligvis er tale om en hel bevægelse, et netværk af modstandere af naturnationalparker, som planlægger 
tilsvarende kup i DN lokalafdelinger mhp. at bruge denne position i kampen mod disse. Jens Kristensen skulle have 
udtalt, at de nok skal få klaret øvrige DN opgaver ved siden af. 

Hvad er opnået: 
 DN Syddjurs medlemskreds vil stå uforstående overfor kuppet og motivet. Man kunne i stedet have 

henvendt sig åbent og ærligt og samarbejdet med den siddende bestyrelse. 
 DN Syddjurs får negativ presseomtale , er jeg ret sikker på – og omdømmet får skrammer – igen! 

 En på kort sigt en meget svækket bestyrelse, hvor stor viden og erfaring om DN’s opgaver og arbejdsform og 
relevant lovgivning m.v. er tabt.  Kontinuiteten er svagt funderet med kun tre tidlige medlemmer, heraf to 
med kun et til to års erfaring. 

 På både kort og længere sigt er en udvidelse og styrkelse af bestyrelsen meget ønskværdig, men måden det 
er sket på svækker tilliden til de nyvalgtes dømmekraft. 

 En kreds af Syddjurs borgere bosiddende i og omkring Nationalpark Mols Bjerge har sat sig på DN lokalt og 
har tilsyneladende til hensigt at dyrke adgangen til naturen og naturplejen i de statslige områder  som en 
absolut hovedopgave med risiko for at ansvaret i bredden i bestyrelsens opgaver både fagligt og geografisk i 
Syddjurs Kommune svækkes. Hvis det sker, vil det i min optik være misforvaltning af DN’s mandat. 

Konklusion 
Valget bør gå om på et ekstraordinært årsmøde.  
Det kan godt være, at bestyrelsens sammensætning derefter vil blive den samme, men så er valget sket som en 
transparent proces og  på en kendt grundlag i en transparent proces, som DN kan være bekendt. 
 
De bedste hilsner 
Thorkild Hansen 
Dråby Strandvej 10 
8400 Ebeltoft 
Tlf. 4036 4739 

 




