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BILAG 5-1 

Dato: 5. november 2021 

Til: Repræsentantskabet – den 20. – 21. november 

Kontaktperson: Søren Mollerup Dawe, smd@dn.dk, tlf. 31 71 90 91 

 

 

 

Dagsordenpunkt 5. Vedtagelse af strategi 2022-2026  

Styregruppen vil præsentere strategien, som derefter debatteres og afsluttes 

med en afstemning om vedtagelse ved simpelt flertal. 

Tilhørende bilag til 

dagsordenspunktet 

Bilag 5-2:  Strategi 2022-26 – 

Et mere samarbejdende, 

slagkraftigt og relevant DN 

Indstilling Det indstilles at repræsentantskabet: 

- godkender DN’s strategi for 2022-2026. 

Hovedbestyrelsen anbefaler, at strategien vedtages ved én samlet afstemning, 

men er der ønske om at sætte en eller flere af ændringerne til afstemning 

bedes sekretariatet blive orienteret herom senest onsdag den 17. november. 

Kort 

sagsfrem-

stilling 

 

 

Baggrund 

I forbindelse med Aktivitetsplan 2020 besluttede repræsentantskabet, at 

igangsætte et inddragende arbejde med at udvikle en ny strategi for DN. 

Strategien skulle sætte en samlet retning for, hvordan DN vil arbejde med at 

omsætte det voksende grønne engagement i befolkningen og møde de 

udfordringer DN står overfor, så vi kan skabe de størst mulige resultater. 

Strategien skulle med andre ord sætte en fælles retning for DN’s konkrete 

aktiviteter frem mod 2026, så de understøtter DN’s strategiske prioriteringer. 

Der blev samtidig udpeget fem strategiske fokusområder til strategien, hvor 

det er afgørende, at DN foretager markante ryk; ’Politik’, aktive & frivillige’, 

’børn’, ’unge’ samt ’medlemmer’.  

Med det afsæt er der i løbet af 2020 og 2021 udarbejdet en ny strategi for et 

mere samarbejdende, slagkraftigt og relevant DN, som nu fremlægges til 

repræsentantskabets vedtagelse. 

Strategien sætter rammen for DN’s aktivitetsplaner, hvori DN’s mere 

konkrete indsatser og prioriteter fastlægges som en del af den løbende 

udmøntning af strategien. 

Strategien er blevet til på baggrund af dialog og diskussioner i hele 

foreningen, hvor mange aktive/frivillige/medlemmer, har bidraget aktivt med 

både gode ideer, sproglige skærpelser og den lokale kontekst og indsigt.  

I slutningen af 2019 var der således opstartsworkshops i alle DN’s samråd om 

hvilke barrierer og udfordringer samrådene oplevede i foreningens arbejde, 

samt hvilke visioner de så for en fremtidig forening med større gennemslags-

kraft og flere medlemmer. Siden da har der været workshops i alle samråd 

om ”visioner for fremtidens DN”, diskussion og ide-udvikling af indsatser på 

Vores DN, digitale workshops og dialogmøder. 
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Strategien har undervejs været behandlet i repræsentantskabet af to 

omgange. Først, i efteråret 2020, hvor første halvdel af strategien blev 

vedtaget: ’Visioner for fremtidens DN’. Visionerne dannede derefter afsæt for 

at udvikle den anden halvdel af strategien, som består af de overordnede 

indsatser vi vil arbejde med for at realisere de vedtagne visioner og 

ambitioner. Dernæst blev indsatserne præsenteret i foråret 2021, hvor 

repræsentantskabet diskuterede indsatserne og gav feedback, hvorefter 

udkast til samlet strategi blev skrevet. 

Ændringer siden høring 

Udkast til strategi var i høring fra den 30. juni til den 15. september. Her var 

det muligt at kommentere strategien på Vores DN og sende konkrete 

ændringsforslag. Input ifm. høringen kan fortsat ses på www.vores.dn.dk 

Styregruppen for strategien har siden høringen foretaget en række mindre, 

primært sproglige, justeringer i teksten bl.a. på baggrund af de input og 

ændringsforslag der er kommet. Nedenfor oplistes de største ændringer: 

- Indledning: Der er tilføjet sætninger om ”mere plads til naturen” på 

baggrund af et konkret ændringsforslag og en sætning om at ”naturen 

berører os og giver os glæde”. 

- Indledning: Der er i sidste afsnit byttet rundt på ordene ”benytte” og 

”beskytte”, således at beskytte nu står først. 

- Overordnet vision: ’natur, miljø og klima’ er slettet fra sætning nummer to 

for at undgå gentagelse, idet den første sætning også slutter på ”natur, 

miljø og klima”. 

- Verdensmål: Under verdensmål 15 om livet på land er der på baggrund af 

et konkret ændringsforslag tilføjet nationalparker til første bullit. 

- Vision for politik: I 2. sætning af første afsnit er ”… kendt og respekteret 

for en særdeles høj grad af faglighed” erstattet med ”… kendt og 

respekteret for høj faglighed”. Dette dels for skærpe sætningen og dels for 

at nedtone selvhøjtideligheden. 

- Vision for politik: Sætningen om ”kaffemødet før kritikken”, er ændret til 

”kaffemødet før konfrontationen”. 

- Vision for børn: Sidste sætning i indledningen er slettet for at undgå at 

tegne en konkurrencesituation med spejderne: ”Der er lange ventelister til 

at gå til spejder i byerne. Måske er det tid til, at vores børn skal ”gå til 

natur”. 

- Derudover er der foretaget en række mindre sproglige præciseringer eller 

nuancer herunder at ordet ”gennemslagskraft” flere steder er skiftet ud 

med lignende formulering for at skabe større variation i sproget. 

For at sikre transparens om de sproglige justeringer, der er foretaget siden 

hørings-versionen er der lagt en version ud hvor alle ændringer fremgår 

med rettelsesmarkering. Denne kan findes på siden med materialet til 

repræsentantskabets møde: 

https://aktiv.dn.dk/organisationen/repraesentantskab/efterarsmodet-2021/ 

Det bemærkes at der efter repræsentantskabsmødet kan være behov for at 

justere i DN’s mission i strategien for at konsekvensrette den så den flugter 

med repræsentantskabets beslutning vedr. ændring i DN’s formålsparagraf. 
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