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Dato 14. oktober 2021  

Til: Hovedbestyrelsen 

Kontakt: Ida Marxen Søndergaard, idas@dn.dk, 31193227  
 

 

 

Referat af HB møde d. 1. oktober 2021  
Tid: Fredag d. 1. oktober 2021 kl. 9:30 -16:00 

 

Sted: Masnedøgade 20, 2100 København Ø 

 

Deltagere: Maria Reumert Gjerding (mødeleder), Jørgen Jørgensen, Knud Erik Hansen, Sebastian Jonshøj, 

Thorkild Kjeldsen, Peter Esbjerg, Louise H. H. Villumsen, Birgitte Marcussen, Leo Jensen. 

 

Afbud: Hans Jürgen Stehr, Lone Søderkvist Kristensen 

 

Gæster: Flemming Torp (pkt. 2), Per Kølster (pkt. 2), Catrine Jensen (pkt. 2), Rune Engelbreth Larsen (pkt. 

3.1) 

Fra Sekretariatet: Lars Midtiby, Jens Anton Tingstrøm Klinken (pkt. 3.1; 3.2; 4.1), Mikkel Havelund (pkt. 4.1; 

4.3; 5), Louise Puck Hansen (pkt. 3.2; 4.1), Luise Sanderhoff (pkt. 2; 4.1; 4.2), Emil Nielsen (pkt. 3.2; 4.1), 

Søren Mollerup Dawe (pkt. 4.1; 5), Bo Håkansson (pkt. 3.1), Jens La Cour (pkt. 3.2), Signe Skovmand (pkt. 

3.2), Rikke Lundsgaard (medarbejderrepræsentant) og Ida Marxen Søndergaard Nielsen (Ref.)  

 

 
1. Hovedbestyrelsens egen tid v/Maria 

 

 

2. Organisering af driften på Skovsgaard v/Maria og Lars 

Fællesmøde med Danmarks naturfond om organisering af driften på Skovsgaard. Drøfte scenarier for den 

fremtidige drift og beslutte DNs engagement og forpligtelser i forhold til driften i 2022. 

 

Bilag: 

▪ 2.0 Sagsfremstilling (fortroligt – kun til HB) 

▪ 2.1 Fremtidig organisering og drift af Skovsgaard Gods (fortroligt – kun til HB) 

▪ 2.2 Danmarks Naturfonds forventninger til budgettet for 2021 (fortroligt – kun til HB) 

▪ 2.3 Budget 2022 – Danmarks Naturfond (fortroligt – kun til HB) 

▪ 2.4 Anbefalinger vedr. Landbruget og Cafe/butik på Skovsgaard Gods (fortroligt – kun til HB) 

 

Konklusion: 

Danmarks Naturfond fremlagde deres indstilling omkring den fremtidige organisering og drift af 

Skovsgaard. Det er fondens oplevelse, at de mange holdninger fra forskellige interessenter 

(herunder DNs mange afdelinger særligt omkring Langeland og Fyn), omkring Skovsgaard og 

de bindinger DN har valgt at lægge ind i fredningen, ikke gør det muligt for fonden at skabe en 

kommerciel drift i balance fremadrettet. Danmarks Naturfond anser det på den baggrund for en 

DN-opgave at tilrettelægge en drift og brug af Skovsgaard på en måde, der skaber værdi for 

Danmarks Naturfredningsforening i et omfang, der matcher omkostningerne. 

 

Fondens bestyrelse pegede på, at der er etableret et stort og visionært vildgræsningsprojekt, 

der allerede nu viser meget positive takter for naturen. Projektet vil bidrage til at øge 

Skovsgaards naturværdier og dermed styrke Skovsgaards potentiale for at være et center for 

naturformidling. 
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Danmarks Naturfond anser det fra d. 1. januar 2022, at være en DN-opgave at tilrettelægge en 

fremtidig organisering og drift af Skovsgaard.  

 

Danmarks Naturfond foreslog en konstruktion hvor fonden fortsætter som ejer af Skovsgaard 

og fondens øvrige naturarealer, mens DN per 1. januar 2022 indtræder som driftsherre på 

Skovsgaard og for fondens øvrige naturarealer.   

 

På baggrund af oplægget fra Danmarks Naturfond drøftede HB mulighederne og udfordringerne 

der ligger i den foreslåede konstruktion. 

 

Direktøren påpegede, at hvis DN fremadrettet skal varetage driften af Skovsgaard og fondens 

øvrige naturarealer vil det være forbundet med en større vedvarende årlig udgift for DN samt et 

betydeligt ressourcetræk på sekretariatet som vil gå fra løsning af andre opgaver.  

 

HB understregede behovet for en juridisk vurdering af den foreslåede konstruktion hvor DN står 

for driften af Skovsgaard og fondens øvrige naturarealer, førend der træffes en beslutning i 

sagen.  

 

HB besluttede, at HB på baggrund af et oplæg til en mulig juridisk konstruktion på det 

kommende HB-møde, vil træffe beslutning om hvorvidt DN skal overtage driften af Skovsgaard 

og fondens øvrige naturarealer per 1. januar 2022.  

 

 

3. Aktuelle politiske og faglige sager  

 

3.1 Naturnationalparker v/Jens Anton  

Orientering og drøfte status for arbejdet i den nationale følgegruppe for naturnationalparker samt beslutte 

kommissorium/format for HB-følgegruppens arbejde. 

 

Bilag: 

▪ 3.1.0 Sagsfremstilling 

▪ 3.1.1 Forslag til ramme for HB-følgegruppens arbejde 

▪ 3.1.2 Mailkorrespondance vedr. årsmøde i DN Syddjurs 

 

Konklusion: 

DN’s repræsentant i den nationale følgegruppe for arbejdet med naturnationalparker, Rune 

Engelbreth Larsen, fremlagde status og fremdrift for arbejdet med de kommende 

naturnationalparker.  

 

Præsidenten understregede, at der har været positiv respons fra de lokale afdelinger i forhold 

til samarbejdet med Rune Engelbreth Larsen. Præsidenten fremhævede, at den til tider 

ophedede debat om naturnationalparker understreger nødvendigheden af, at der fremadrettet 

sættes yderligere fokus på en dialogsøgende kommunikation i debatten om 

naturnationalparkerne. For at sikre dette i det interne arbejde med naturnationalparker i DN 

besluttede HB, at præsidenten samt to HB-medlemmer skal indtræde i DN’s eksisterende 

interne forum for arbejdet med naturnationalparker. Jørgen Jørgensen og Leo Jensen 

tilkendegav begge, at de ønsker at repræsentere HB i dette forum. Præsidenten lagde vægt 

på, at de HB-medlemmer der ikke var til stede ved mødet også skal have mulighed for at 

tilkendegive om de ønsker, at repræsentere HB i dette forum. På det kommende HB-møde får 

de fraværende HB-medlemmer lejlighed til også at stille sig til rådighed for arbejdsgruppen. 

 

Flere HB-medlemmer gav udtryk for at de ønskede præsidenten tættere på arbejdet i den 

nationale følgegruppe for naturnationalparker. Andre HB-medlemmer pegede på DNs åbenlyse 

interesse i at fastholde den nuværende repræsentants kompetencer og indsigt i 

arbejdsgruppen. HB besluttede at sekretariatet afsøger DNs muligheder for repræsentation i 

den nationale følgegruppe med Miljøministeriet, og at HB træffer beslutning på næste møde. 
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DN-Syddjurs 

Sekretariatet orienterede HB om forløbet omkring årsmødet der blev afholdt i DN Syddjurs d. 

22. september 2021. Ved årsmødet blev næsten hele bestyrelsen i DN Syddjurs udskiftet. 

Situationen i DN Syddjurs har afsæt i den lokale debat om etablering af en naturnationalpark i 

Mols Bjerge.  

 

Thorkild Hansen fra DN Syddjurs har henvendt sig til HB med ønske om, at HB retter 

henvendelse til den nyvalgte bestyrelse i DN Syddjurs og opfordrer dem til at indkalde til et 

medlemsmøde. Thorkild Hansen pointerer i sin henvendelse, at formålet med mødet skal 

være at få genskabt ro omkring DN Syddjurs.   

 

HB var enige om, at rette henvendelse til den nye bestyrelse i DN Syddjurs med en opfordring 

til at afholde et medlemsmøde, hvor medlemmerne har mulighed for at stille spørgsmål til den 

nye bestyrelse. HB bad sekretariatet om at sende en henvendelse til den nye bestyrelse i DN 

Syddjurs herom på vegne af HB. HB bad desuden sekretariatet om at sende et svar på vegne 

af HB til Thorkild Hansen. 

 

 

3.2 Kommunalvalg 2021 v/ Jens Anton og Puck 

Orientering om status for kommunalvalget og drøfte særlige opmærksomhedspunkter.  

 

Bilag:  

▪ 3.2.0 Sagsfremstilling (fortroligt – kun til HB) 

 

Konklusion: 

Direktøren 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.  

 

 

4. Efterårets Repræsentantskabsmøde 

  

4.1  HB’s forslag til AP2022/23 og budget v/Lars og Luise 

Beslutte HB’s forslag til AP og budget, der efter en høring skal vedtages af REP og beslutte hvilke forslag 

til DN’s store tværgående mærkesag i 2022, som sendes videre til behandling på efterårets 

repræsentantskabsmøde. 

Bilag: 

▪ 4.1.0 Sagsfremstilling  

▪ 4.1.1 HBs forslag til Aktivitetsplan 2022-23 

▪ 4.1.2 Budget 2022 

▪ 4.1.3 Forslag til tværgående mærkesag for DN i 2022 

 

Konklusion: 

AP 2022/23 

HB havde følgende bemærkninger til revideret udkast til Aktivitetsplan 2022-23: 

 

Kapitel 1 Politik 

- I det indledende afsnit bør det præciseres, at DN’s samarbejds- og alliancepartnere 

også omfatter bevægelser. 

- Afsnit 1.3 Natur (s. 5, ’Fokus på beskyttet natur’). Her bør nævnes en specifik 

forbedring af Naturbeskyttelsesloven som et af de punkter som DN arbejder særligt 

for.   

- Afsnit 1.3 Natur (s. 5, ’Fokus på beskyttet natur’). Punktet ’En ammoniakregulering, 

der beskytter og forbedrer naturkvaliteten i de ammoniakfølsomme naturarealer’ bør 

ændres til: ’En ammoniakregulering, der især beskytter og forbedrer naturkvaliteten i 

de ammoniakfølsomme naturarealer’.  
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- Afsnit 1.3 Natur (s. 6 ’Havet’): Her bør tilføjes et punkt om DN’s indsats i forhold til 

udledning af næringsstoffer til havet og der bør tilføjes et punkt omkring 

naturgenopretning på havet, herunder fx etablering af områder med ålegræs og 

stenrev.  

- Afsnit 1.6 Fysisk planlægning (s. 9).’Der sikres bedre rammer for planlægning for 

solcelleanlæg…’. Her bør det præciseres, at det skal være staten der skal stå for 

planlægningen at større vedvarende energianlæg. 

 

Kapitel 2 Aktive og Frivillige 

- I den indledende tekst til kapitlet må det gerne understreges, at når afdelingerne skal 

udvikles, er det vigtig med fokus på hvordan vi organiserer os i afdelingerne. 

 

Derudover bemærkede HB, at flere afdelinger har et ønske om stærkere juridisk bistand, 

hvilket ikke pt. er afspejlet i dokumentet.  

 

HB havde desuden en række tekstnære kommentarer der fremsendes til sekretariatet.  

 

Med indarbejdelse af ovenstående bemærkninger godkendte HB AP2022-23 og dokumentet er 

efter indarbejdelse af kommentarerne således klar til at blive sendt i høring i organisationen.   

 

DN’s mærkesager i 2022 
Et væsentligt nyt tiltag i udkastet til den nye politiske delstrategi er, at DN hvert år udpeger 1-
2 store tværgående mærkesager, som løftes i et samarbejde og koordination på tværs af 
foreningen.  
 

På et virtuelt dialogmøde d. 27. september 2021 med afdelingerne blev der drøftet mulige 

tværgående mærkesager for 2022. På baggrund af denne drøftelse foreslår sekretariatet 

følgende tre mærkesager: 1) Mere plads til naturen; 2) Klima og 3) Biodiversitet. For alle tre 

mærkesager er der rig mulighed for både et nationalt og et lokalt fokus.  

 

HB støttede op om de tre forslag til mærkesager og besluttede, at indstille disse tre temaer til 

drøftelse på REP. REP får desuden mulighed for at indsende forslag til yderligere mærkesager. 

HB vil på efterårets REP-møde fremlægge sin nærmere anbefaling i forhold til mærkesagerne. 

Efter REP vil der blive nedsat en gruppe, som skal præcisere hvad DN skal fokusere på under 

de enkelte mærkesager.  

 

 

Budget 

Sekretariatet gennemgik det reviderede udkast til budget 2022. HB havde følgende 

bemærkninger: 

 

- Boksen ’Kommentarer til budgetstigning’ bør præciseres, således at stigningen på 

0,6 årsværk i Natur & miljøafdelingen fremgår og forklares. Derudover bør 

benævnelse af ’digital fundraiser’ i boksen ændres til ’digital medlemshvervning og 

fundraising’.  

 

Med ovenstående bemærkninger godkendte HB budget for 2022. Sekretariatet opfordrede HB-

medlemmer, som ønsker mere yderligere information om budgettet om til at tage kontakt til 

DNs administrationschef for en detaljeret gennemgang. 

   

 

 

4.2 Valg af revisor v/Luise 

Beslutte HB’s indstilling til REP om valg af revisor. 

 

Bilag: 

▪ 4.2.0 Sagsfremstilling (fortroligt – kun til HB) 

▪ 4.2.1 Valg af revisor (fortroligt – kun til HB) 
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Konklusion: 

HB indstiller til REP, at Deloitte vælges som revisor for 2021 og 2022. 

 

  

4.3 Frikøb af vicepræsident v/Maria og Mikkel 

Beslutte HBs indstilling til frikøb af vicepræsident. 

 

Bilag: 

▪ 4.3.0 Sagsfremstilling 

▪ 4.3.1 Evaluering af frikøb af vicepræsidenten  

▪ 4.3.2 Oversigt over opgaver forbundet med virket som vicepræsident  

▪ 4.3.3 Supplerende bemærkninger fra vicepræsidenten til oversigt over opgaver  

▪ 4.3.4 Indstilling fra Organisationsudvalget  

 

Konklusion: 

HB drøftede sagen, men ønskede at udskyde beslutning om indstilling til REP til næste HB-

møde, da der var ønske om at drøftelse og beslutning så vidt muligt skal tages af en fuldtallig 

HB.  

 

 

5. HB’s arbejdsform og møde- og arbejdsplan for 2022 v/ Maria og Mikkel  
Drøfte HBs arbejdsform og beslutte HBs arbejdsplan for 2022. 

 

Bilag: 

▪ 5.0 Sagsfremstilling 

▪ 5.1 Forslag til nyt dagsordenformat og årshjul for HB møder 

▪ 5.2 Forslag til datoer for HB møder 

  

Konklusion: 

Grundet tidsmangel blev den del af dagsordenspunktet der vedrører HB’s arbejdsform udskudt 

til næste HB-møde. HB godkendte HB’s mødeplan for 2022.   

 

 

 

6. Medlemskab af Tænketanken Hav v/ Lars 

Beslutte om DN skal tegne medlemskab af Tænketanken Hav 

 

Bilag: 

▪ 6.0 Sagsfremstilling 

 

Konklusion: 

’Tænketanken Hav’ har rettet henvendelse til DN med forespørgsel om DN vil være medlem af 

tænketanken. Direktøren fremlagde mulighederne for DN der ligger i et medlemskab, herunder 

muligheden for at få indflydelse på Tænketankens fokusområder og kan dermed være med til 

at sikre, at tænketankens arbejde bliver anvendeligt for DN. Direktøren understregede, at 

tænketankens scenarier og videnssynteser vil kunne bruges til at understøtte DN’s politiske 

arbejde havområdet. Derudover understregede direktøren, at DN som medlem vil blive 

orienteret om analyser og videnssynteser inden offentliggørelse, så DN får et forspring til at 

anvende tænketankens arbejde i DNs egen kommunikation og kampagner.  

HB besluttede, at DN tegner et medlemskab af Tænketanken Hav.  

 

 

 

7. Eventuelt 

  

Konklusion: 
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Der blev ikke taget nogen emner op under punktet.  

 

 

Kommende HB-møder 

HB-møde onsdag 3. november  

Godkende kvartalsregnskab for 3. kvartal 2021 

Beslutte HB’s holdning til eventuelle dagsordensforslag til REP  

Beslutte stemmeanbefaling til ændringsforslag til AP2022  

Orientering om sekretariatets arbejde med medlemsbladet Natur & Miljø  

Drøfte DN’s landbrugspolitik  

Orienteres om valg af digital bestyrelsesplatform 

Beslutte retningslinjer for modtagelse af jordbesiddelser  

Drøfte HB’s arbejdsform 

Beslutte indstilling til REP om ordning med frikøb af vicepræsident 

Beslutte DNs engagement og forpligtelser i forhold til driften af Skovsgaard fra 2022 

 

REP-møde fredag-lørdag 20.-21. november   

Vedtage strategi for 2022-2026 

Beslutte forslag til vedtægtsændringer 

Naturpolitisk debat med udgangspunkt i præsidentens naturpolitiske beretning  

Beslutte Aktivitetsplan og Budget 2022 

 

HB-møde fredag 10. december  

Eventuel opfølgning på efterårets REP-møde  

Orientering om evt. videreførelse af Biodiversitet.nu  

Beslutte årsplan for fredningssager samt drøfte DN’s tilgang til fredninger. 

Julehygge 

 


