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Dagsorden for  
Repræsentantskabsmødet 
 

Lørdag-søndag 20.-21. november 2021 i Korsør 
 
Alle mødedeltagere opfordres til at medbringe egen lap top, smart phone eller tablet til at stemme fra, da 
afstemninger ikke længere vil finde sted med de sædvanlige udleverede afstemningsenheder. Råder man 
ikke over en af de ovf. nævnte enheder, er det muligt at låne. Kontakt Sonja Marita Poulsen, smp@dn.dk.   
 
 

LØRDAG  

11.00 – 
12.00  

Ankomst og frokost  

Uformel frokost og god snak i selskab med 
både velkendte og nye ansigter i området 
uden for mødesalen. 

Introduktion til Zoom  

Fjerndeltagere i det digitale REP-møde har 
mulighed for at stille spørgsmål, afprøve  
funktionaliteter og gøre sig bekendt med 
mødeplatformen, Zoom. 

1 
12.00 –  

12.10 

Velkomst, valg af dirigent, valg af stemmeudvalg 

Formand for DN Slagelse, Ib Larsen, byder velkommen. Repræsentantskabet vælger diri-
gent. Dagsordenudvalget foreslår valg af advokat Peter Lambert. 

Dirigenten styrer afviklingen af dagsordenens punkter, herunder overholdelse af tidspunk-
ter. Dagsordenudvalgets forslag til behandling af dagsordenens punkter er til dirigentens 
overvejelse, men dirigenten beslutter behandlingen.  

Sekretariatet har sammensat et ad hoc-stemmeudvalg til håndtering af evt. manuel af-
stemning. 

2 
12.10 – 

13.10 

Præsidentens beretning 

Maria Reumert Gjerding fremlægger i henhold til vedtægternes § 11, stk. 3 en naturpoli-
tisk beretning. Den er et oplæg til en bred politisk debat og skal ikke godkendes. Efterføl-
gende debat.  

Dagsordenudvalget anbefaler taletidsbegrænsning på 2 minutter.  

13.10 – 
13.20 

Demonstration af afstemningssystem 

Alle deltagere i det fysiske REP-møde bedes medbringe egen mobil enhed (bærbar/tab-
let/smart phone) til at stemme fra. Der vil ikke længere blive stemt med de sædvanlige ud-
leverede afstemningsenheder.  

3 
13.20 – 

14.20 

Skovsgaard Gods 
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I 1979 overtog Danmarks Naturfond Skovsgaard Gods, som siden er blevet drevet med 
økologisk landbrug, skovbrug og grøntsagsproduktion som vigtigste indtægtskilder. Trods 
store donationer fra DN har godsets økonomi længe været nødlidende. 
 
Dagsordensudvalgets forslag til behandling: 
Præsidenten præsenterer HB’s forslag om, at DN overtager ansvaret for driften af Skovs-
gaard. Efterfølgende debat. Repræsentantskabet stemmer om forslaget. 
 

Bilag 3-1: Sagsfremstilling 
Bilag 3-2: Fakta om Skovsgaard Gods 

14.20 –
14.50 

Dialogboder, kaffe og kage 

Se oversigten over dialogboder i mødematerialet.   

4 
14.50 – 

15.40 

Frikøb af Vice-præsidenten 

Repræsentantskabet besluttede i 2019 at delvist frikøbe DN’s vicepræsident i en prøvepe-
riode. På grund af Covid-19 blev perioden forlænget frem til juli 2021. Der foreligger nu en 
evaluering af ordningen, som HB har behandlet. 
 
Dagsordensudvalgets forslag til behandling: 
HB præsenterer sin anbefaling vedr. frikøb af Vicepræsidenten. Repræsentantskabet 
stemmer om  
 
Bilag 4-1: Evaluering af frikøbsordning 
Bilag 4-2: HB’s stemmeanbefaling 

5 
15.40 – 

16.40 

Vedtagelse af strategi 2022-26 

I 2020 besluttede Repræsentantskabet at udvikle en ny strategi for DN. Der blev udpeget 
fem strategiske fokusområder: ’Politik’, Frivillige’, ’Børn’, ’Unge’ samt ’Medlemmer’.   

Med det afsæt er der udarbejdet et strategioplæg, som nu fremlægges til repræsentant-
skabets vedtagelse. 
 
Dagsordensudvalgets forslag til behandling: Styregruppen for organisationsstrategien præ-
senterer strategien. Der er efterfølgende debat og afstemning om vedtagelse af strate-
gien. Til vedtagelse kræves simpelt flertal. 

 
Bilag 5-1: Sagsfremstilling 
Bilag 5-2: Oplæg til samlet strategi 

16.40 –
17.10 

Dialogboder, kaffe og lidt let at spise 

Se oversigten over dialogboder i mødematerialet.   

6 
17.10 – 

18.10 

Forslag til vedtægtsændringer  

Som følge af strategiprocessen er der behov for en diskussion og tilpasning af DN’s organi-
sation og vedtægter, så de understøtter forandringerne, foreningen ønsker at opnå med 
den kommende strategi for 2022-2026.  På dette møde behandles følgende forslag/emner  

- klima i DN’s formålsparagraf 

- digitale møder  

- unge  
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Dagsordensudvalgets forslag til behandling:  

HB præsenterer hovedlinjerne i oplægget. Stillerne af ændringsforslag motiverer deres 
forslag. Derefter stemmer Repræsentantskabet enkeltvis om hvert ændringsforslag. Til 
vedtagelse kræves et flertal på ¾ af stemmerne, der samtidig skal udgøre mindst halvde-
len af samtlige medlemmer af Repræsentantskabet (Jf. vedtægternes §17, stk. 2).  
 
Bilag 6-1: Sagsfremstilling 

Bilag 6-2: Oversigt over foreslåede vedtægtsændringer 

7      
18.10 – 

18.15 

Valg af revisor 

DN har haft samme revisor, BDO, i mange år. På forårets møde besluttede REP at gennem-
føre et udbud af revisorydelsen blandt 3-4 større, velrenommerede revisionsfirmaer.  

HB indstiller til Repræsentantskabet, at Deloitte vælges som revisor for 2021 og 2022. 
 
Dagsordensudvalgets forslag til behandling: 
Repræsentantskabet stemmer om HB’s indstilling. 
 

Bilag 7-1: HB’s indstilling til valg af revisor 

8 
18.15 – 

19.30 

Aktivitetsplan og budget 2022 

DN’s aktivitetsplan for 2022-23 beskriver de indsatser og prioriteter, vi som forening sam-
men vil arbejde for i de kommende to år. Aktivitetsplanen har ophæng i DN’s strategi for 
2022-2026 og har til formål at sikre den løbende udmøntning af strategien. Det tilhørende 
budget vedtages for ét år ad gangen og således kun for 2022.  

Hovedbestyrelsens forslag til Aktivitetsplan og budget 2022 blev sendt ud via DN Aktiv 5 
uger før REP-mødet (d. 7. oktober) og har været til debat på ’Vores DN’. Fristen for at 
fremsætte ændringsforslag var d. 30. oktober, jf. forretningsordenens § 2, stk. 2.  

Dagsordensudvalgets forslag til behandling:  
- Præsidenten gennemgår hovedlinjerne i HB’s forslag til aktiviteter. 
- Direktøren gennemgår hovedlinjerne i HB’s forslag til budget. 
- Spørgsmål og debat om hovedlinjerne i HB’s forslag til AP og budget 2022 
- Ændringsforslag behandles forslag for forslag således: 

● Forslagsstiller præsenterer forslaget (3 min.) 
● Hovedbestyrelsen præsenterer sin stemmeanbefaling (3 min.) 
● Repræsentantskabet debatterer forslaget (5 min.) 
● Repræsentantskabet stemmer om forslaget  

- Der stemmes om HB’s forslag til AP og budget 2022. 

Bilag 8-1: Sagsfremstilling 
Bilag 8-2: Hovedbestyrelsens forslag til Aktivitetsplan og Budget 2022 
Bilag 8-3: Ændringsforslag og HB’s stemmeanbefalinger  

19.45 

 
Middag  

SØNDAG 

07.30 –
09.00 

Morgenmad 
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Om dagsordenen 

Denne dagsorden er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i DN's vedtægter § 9, stk. 2, 3 og 4. Dagsorde-
nerne til DN's REP-møder udarbejdes af et dagsordenudvalg bestående af en repræsentant for hvert sam-
råds formandskab. Udvalgets virke er reguleret af § 1 i Repræsentantskabets forretningsorden. Medlem-
merne af Dagsordenudvalget for dette møde er: 
 

• SR Nordjylland: Kaj Edlund 

• SR Østjylland: Alfred Borg 

• SR Vestjylland: John Clausen 

• SR Sydjylland: Søren Vinding 

9 

9.00 – 
10.00 

Præsentation og valg af tværgående politiske temaer 
Det fremgår af udkast til DN’s strategi og til DN’s AP2022/23, at der skal besluttes tværgå-
ende politiske temaer. Afdelingerne inviteres til på forhånd til at komme med forslag til 
drøftelse på mødet.  

HB vil på efterårets REP-møde fremlægge sin nærmere anbefaling i forhold til temaerne. 
Efter REP vil der blive nedsat en gruppe, som skal præcisere, hvad DN skal fokusere på un-
der de enkelte temaer. 
 
Dagsordensudvalgets forslag til behandling: 
Repræsentantskabet stemmer om de tværgående politiske temaer. 
 
Bilag 9-1: Sagsfremstilling 
Bilag 9-2: HB’s anbefaling ift. tværgående politiske temaer 

10 
10.00 – 

10.45 

Naturnationalparker 
Et udvalg af DN’s afdelinger deler deres erfaringer med at arbejde med naturnationalpar-
ker. 

10.45 – 
11.45 

Tak for kaffe - sociale medier som rum  

Et oplæg fra Özlem Cekic om at have en god debatform og måder at være over for hinan-
den på. 

11 
11.45 – 

12.00 

Eventuelt og mødeafslutning 

Under ’Eventuelt’ er der mulighed for at komme med opfordringer, udfordringer og oplys-
ninger i den udstrækning, der ikke har været fremsat under de øvrige dagsordenpunkter. 
Herefter afslutter Vice-præsidenten REP-mødet. 

12.00 – 
12.30 

Frokost og klargøring til ture 

Alle tager en madpakke fra servicebordet. Det står turdeltagere og hjemrejsende frit for at 
medbringe madpakken på køreturen. Man er også velkommen til at nyde maden på mø-
destedet. Busserne forlader mødestedet kl. 12.30.  

12.30 – 
ca. 16.00 

Ture 

Eftermiddagens ture begynder kl. 12.30. Se separat bilag for nærmere oplysninger. Efter 
endt tur vender busserne tilbage til mødestedet. På vej tilbage standser Tur 1 (til Kruuses-
minde Gods) ved stationen i Korsør, hvis det ønskes. Tur 2 (til Suserup Skov) standser ved 
stationen i Slagelse og/eller i Korsør, hvis det ønskes. Giv besked til chaufføren om det 
stop, der ønskes. 
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• SR Fyn: Ella Maria Bisschop Larsen 

• SR Region Sjælland: Niels Hilker 

• SR Storkøbenhavn: Ole Damsgaard 

• SR Nordsjælland: Birgitte Benzon Bang 
 

Om referatet 

Al tale til mikrofoner under REP-mødet bliver optaget. Efter mødet vil der blive udarbejdet et skriftligt refe-
rat i henhold til bestemmelserne i Repræsentantskabets forretningsorden § 5. Dagsordenudvalget støtter, 
at referatet sammenfatter mødets beslutninger og drøftelser uden at gengive dem verbatim. Det skriftlige 
referat vil sammen med streamen fra mødet blive offentliggjort på www.dn.dk/rep2021.  


