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4.1 Dagsorden til efterårets REP-møde 
 

 

Tilhørende bilag til 

dagsordenspunktet 

 

Bilag 4.1.1. Udkast til dagsorden til 

efterårets REP-møde  

Indstilling 

 

 

Det indstilles, at HB: 

- Beslutter, hvem der præsenterer hvilke indlæg på vegne af HB 

- Orienterer sig om det foreliggende udkast til dagsorden. 

 

 

 

Kort 

sagsfremstilling 

 

 

Efterårets REP-møde 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, fejring af 

strategiprocessen og gennem ture om søndagen.  

 

I den tætpakkede dagsorden har sekretariatet fundet plads til et 

inspirationsoplæg med Özlem Cekic om hendes koncept om at kunne 

drikke en kop “dialogkaffe” med sine modstandere. Der er meget på 

spil, når det gælder Danmarks natur – inkl. følelser, identitet, værdier 

og meget andet. Vi oplever i DN, at bølgerne nogen gange går meget 

højt. Både i meningsudvekslinger med andre aktører og internt i DN. 

Efter forårets REP-møde drøftede HB den hårde debattone der 

eksisterer nogle fora internt i DN, herunder særligt på REP-mødet. 



Med oplægget fra Özlem Cekic ønskes det at inspirere til en god 

dialog-form internt i DN. 

 

Dialogboder er en et format, som blev anvendt før coronaen og som 

giver mulighed for at sætte pausernes networking i system, så 

deltagerne kan opsøge emner, som de gerne vil drøfte og gå i dialog 

med andre afdelinger og sekretariatet herom. Tidligere evalueringer 

har vist, at boderne er et værdsat indslag. Følgende dialogboder 

planlægges (ændringer kan forekomme): 

- Foreningsdemokratiet i DN, herunder Vores DN, andre 

redskaber til indflydelse og evt. debatkultur. 

- Kommende Kampagner  

- Lokal medlemshvervning  

- Børneindsatsen og Skoletjenesten 

- Mød organisationskonsulenterne 

- Naturnationalparker 

 

’REP har ordet’ er erstattet af Valg af Tværgående politiske temaer. 

Afledt af strategiprocessen skal DN fremover arbejde mere målrettet 

og tværfagligt. Valg af tværgående politiske temaer er en ny måde at 

inddrage Repræsentantskabet på og gøre det til en endnu mere 

central del af maskinrummet, når det kommende års mærkesager 

vælges. 

 

Dagsordenudvalget forholder sig til dagsordenen på sit møde d. 27. 

oktober. 

 

Dagsordenmateriale for efterårets repræsentantskabsmøde sendes ud 

og gøres tilgængeligt på dn.dk fredag d. 5. november 2021.  

 

 

Sammenhæng til 

andre af DNs 

opgaver 

 

På REP-mødet skal der træffes beslutning om en række punkter der 

har stor betydning for foreningens retning og virke. Herunder: 

 

AP 

AP'en går fra at være et etårigt til et toårigt styringsredskab. 
 

Strategiproces  



Strategiprocessen skal binde foreningens forskellige grene og 

organisatoriske enheder tættere sammen. 
 

Vedtægtsændringer  

Nye vedtægter skal gøre foreningen relevant for flere målgrupper. 
 

Revisor  

Ny revisor skal være med til at sikre foreningens økonomiske 

fundament. 

 

 

Evt. kommunikation 

 

 

- 

 

Evt. økonomi 

forbundet med 

sagen 

 

 

Omkostningerne til repræsentantskabsmødet ligger inden for budget 

2021 og beløber sig til ca. 500.000 kr.  

 


