
Overblik over dialogboderne 
 
Udnyt pauserne til at blive klogere. Besøg de opstillede dialogboder uden for mødesalen. Idéen 
med boderne er at dele viden og få sat ansigter på hinanden. Her under kan du se de emner, 
du kan få sig en snak om på det kommende møde. 
 
 
1. Dialogbod om kampagner – Kom og få en snak om, hvordan vi i foreningen bygger videre på vores 

gode erfaringer med at samarbejde om at udvikle DN’s store, landsdækkende kampagner, så de på 
bedst mulig vis bidrager til at nå organisationens politiske, strategiske og organisatoriske mål. Vi 
tager udgangspunkt i forløbene med at udvikle årets kampagner (Hop i havet og kommunalvalgs-
kampagnen) og vil gerne fortsætte dialogen om, hvordan lokalafdelingerne bedst muligt bidrager til 
hele kampagneudviklingsprocessen. Fra idéudvikling over lancering og helt til den endelige 
kulmination og efterfølgende evaluering. 
 

2. Dialogbod om børneindsatsen i DN – Deltagerne på REP kan møde DN’s kommende og nuværende 
initiativer og indsatser på børneområdet, herunder blandt andet: Naturfamilier, Naturagenter, 
Naturens Uge og Affaldsindsamlingen. Derudover kan deltagerne få en præsentation af et nyt 
netværk for børneaktiviteter, der er nedsat med baggrund i den nye strategi for børneområdet. 

 
3. Dialogbod – Mød organisationskonsulenterne – Tiderne skifter, og alting forandres. Også i DN. De 

”gamle” organisationskonsulenter er gået på pension, og er erstattet af ikke mindre end 4 spritnye 
konsulenter. Kom og mød os og få en snak om, hvad vi kan tilbyde dig og din afdeling.  
 

4. Dialogbod om NNP – Bliv klogere på arbejdet med den politiske udvælgelse af områder til 
naturnationalparker, som allerede er i fuld gang. Hvordan foregår arbejdet politisk, hhv. 
ministeriets praktiske arbejde med at lave forslag til områdernes ”Indhold”? Hvad er rammerne for 
DN’s arbejde med naturnationalparker og hvordan foregår det i praksis? Kan man foreslå nye 
områder, herunder privatejede arealer? Hvad er ”op og ned” i den ophedede debat om dyreetik og 
hegning? Har du spørgsmål eller overvejelser du vil bidrage med, kan du lægge vejen forbi 
dialogboden om naturnationalparker. 
 

5. Dialogbod om medlemshvervning – Kom og få inspiration, benyt dig af de mange tilbud og mød 
Tina og Tove, DN´s nye fondsansvarlige. Hør blandt andet om: De mange muligheder for støtte til 
lokale initiativer og projekter fra fonde, puljer og legater samt de gode tilbud på spændende og 
lækre produkter fra DN´s webshop. Og endelig om god inspiration til den lokale 
medlemshvervning.    

 


