
BILAG 4.1.0 

Dato: 24. september 2021 

Til: Hovedbestyrelsen – møde d. 1. oktober 2021 
Kontaktperson: Luise Sanderhoff Østerlund, luise@dn.dk, tlf. 61 65 64 04 – for budget 
 Søren Mollerup Dawe, smd@dn.dk, tlf. 31 71 90 91 – for aktivitetsplan 

 

 

 

 

 

 

Dagsordenpunkt 4.1 HB’s forslag til AP2022/23 og budget 

2022 

Tilhørende bilag til 

dagsordenspunktet 

4.1.1 HB’s forslag til 

Aktivitetsplan 2022-23  

 

4.1.2 Budget 2022  

 

4.1.3 Forslag til 

tværgående mærkesag for 

DN i 2022 

Indstilling 

 

 

Det indstilles, at HB: 

- godkender forslag til Aktivitetsplan 2022-23, herunder budget for 

2022. 

- beslutter hvilke forslag til DN’s store tværgående mærkesag i 

2022, som sendes videre til behandling på efterårets 

repræsentantskabsmøde. 

Kort 

sagsfremstilling 

 

 

Hovedbestyrelsen drøftede første udkast til budget og AP22/23 den 

27. august og havde i den forbindelse en række kommentarer. På 

den baggrund er der foretaget en række mindre justeringer, hvoraf 

de største tilføjelser er: 

- Kort læsevejledning i indledning der introducerer de grønne 

målbokse samt verdensmålene. 

- Havet er skrevet eksplicit ind i afsnittet ”Natur, miljø, og 

klima hænger sammen”. 

- Ammoniakindsats og infrastrukturprojekter er tilføjet til 

afsnittet om bedre beskyttelse af naturen (fokus på beskyttet 

natur) 

- DN’s vision om at 100% af havarealet forvaltes bæredygtigt 

og økosystembaseret er tilføjet til afsnittet om havet. 

- Mere ambitiøs politisk indsats på børneområdet. 

- I budgettet er tilføjet et ekstra diagram samt lidt 

læsevejledning. 

Derudover er der foretaget en række mindre justeringer og 

præciseringer bl.a. 

- Omformulering af sommerfugleeksemplet i indledningen. 

- Omformulering af afsnit om lokal interessevaretagelse. 

- Tilføjelse af bynatur og byudvikling under naturkommuner. 

- Præcisering af mål i grønne bokse under afsnittet om klima. 



- Sætning om eksportorienteret landbrug er slettet. 

- Nedjustering af mål under aktive og frivillige samt tilføjelse af 

definition af frivillige. 

- Tilføjelse af at kystsikring bør forankres i statsligt regi i 

afsnittet om fysisk planlægning 

- Ift. involvering i kampagner er det præciseret, at det er med 

udgangspunkt i de afdelinger, der er interesseret i at deltage, 

og med respekt for afdelingernes forskellighed. 

Et vigtigt nyt tiltag i denne AP og ny måde at arbejde på er, at DN til 

2022 udpeger én stor tværgående mærkesag, som løftes i 

samarbejde på tværs af foreningen. Hvilken mærkesag det skal være 

i 2022 drøftes og besluttes af repræsentantskabet på efterårets 

møde. HB indstiller ifm. høringen af aktivitetsplanen hvilke forslag til 

mærkesag repræsentantskabet skal drøfte og beslutte imellem. 

Efter HB’s godkendelse af AP22/23 sendes forslaget i høring i 

organisationen fra den 8. oktober til den 30. oktober, hvor der er 

mulighed for at fremsætte ændringsforslag til behandling på REP-

mødet i november, herunder tilføje andre emner til mærkesager end 

dem HB indstiller. 

Sammenhæng til 

andre af DN’s 

opgaver 

Aktivitetsplanen og budgettet skal ses som den løbende udmøntning 

af DN’s strategi for 2022-2026 og udgør grundlaget for DN’s 

prioriteringer i de kommende år. 

Evt. kommunikation Der kommunikeres om høringen af aktivitetsplanen via mail til 

afdelinger, DN Ung samt personligt valgte til repræsentantskabet, og 

via nyhedsbrevet DN Aktiv og den digitale platform Vores DN. 

Evt. økonomi 

forbundet med 

sagen 

Budgettet for 2022 udgør den økonomiske ramme for DN’s virke det 

kommende år. 

 


