
Dato 18. november 2021  

Til: Hovedbestyrelsen 

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

 

  

  

Referat af HB-møde d. 3. november 2021 
Tid: Onsdag d. 3. november 2021 kl. 9:30 -16:30 

Sted: Masnedøgade 20, 2100 København Ø 

Deltagere: Sebastian Jonshøj (mødeleder på hele mødet undtagen under punkt 4.4 hvor Sebastian ikke 

deltog), Maria Reumert Gjerding, Jørgen Jørgensen, Knud Erik Hansen, Thorkild Kjeldsen, Peter Esbjerg, 

Louise H. H. Villumsen, Birgitte Marcussen, Leo Jensen, Hans Jürgen Stehr. 

Afbud: Lone Søderkvist Kristensen 

Fra Sekretariatet: Lars Midtiby (mødeleder på punkt 4.4.), Jens Anton Tingstrøm Klinken (pkt. 2, 3.1, 

3.2, 3.3, 4.2), Mikkel Havelund (pkt. 2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4), Louise Puck Hansen (pkt. 2, 3.3), Luise 

Sanderhoff (pkt. 2, 5.1, 5.3), Emil Nielsen (pkt. 2, 3.1, 3.3), Søren Mollerup Dawe (pkt. 2, 4.1, 4.2, 4.3), 

Thyge Nygaard (pkt. 3.1), Daniel Hauberg (pkt. 3.1), Lisbet Ogstrup (pkt. 3.1, 5.2), Jens la Cour (pkt. 

3.3), Signe Skovmand (pkt. 3.3), Allan Nyhus (pkt. 2), Rikke Lundsgaard (medarbejderrepræsentant) og 

Ida Marxen Søndergaard Nielsen (Ref.)  

 

2. Tema: HB’s arbejdsform  

HB skal drøfte HBs arbejdsform og HB’s mødeplan for 2022. HB orienteres om ny digital bestyrelsesplatform. 

 Bilag: 

▪ 2.0 Sagsfremstilling 

▪ 2.1 Forslag til nyt dagsordenformat, mødeplan og årshjul for HB-møder 

▪ 2.2 Ny digital bestyrelsesplatform 

Konklusion 

HB drøftede ikke HB’s arbejdsform og mødeplan grundet tidsmangel. Punktet sættes på 

dagsorden til det kommende HB-møde. HB-medlemmerne reserverer indtil da datoerne til 

begge de to forslag mødeplaner i 2022.    

Sekretariatet orienterede om valget af ny digital bestyrelsesplatform som forventes fuldt 

udrullet i februar 2022. Allan Nyhus vil afholde individuelle oplæringssessioner med alle HB-

medlemmer i de kommende måneder. 

  

3. Aktuelle politiske og faglige sager  

3.1 Landbrugsaftalen  

HB orienteres om den netop indgåede aftale om omstilling af dansk landbrug. 

Bilag: 

▪ 3.1.0 Sagsfremstilling 

▪ 3.1.1 Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug af 4. oktober 2021 



Konklusion 

Sekretariatet gennemgik landbrugsaftalens hovedpunkter og orienterede HB om hvorledes 

man fra sekretariatets side har arbejdet strategisk med interessevaretagelse i denne sag og 

hvordan man via kommunikationsindsats (debatindlæg, video-kampagne, twitter mm.) har 

understøttet den politiske interessevaretagelse optil og under forhandlingerne om aftalen.  

Sekretariatet fremsender sekretariatets præsentation samt et fagligt notat om markmodellen 

til HB.  

 

3. 2 Naturnationalparker  

HB skal beslutte DN’s repræsentation i den nationale følgegruppe for arbejde med naturnationalparker samt beslutte 

HB’s repræsentation i DN’s interne forum for arbejdet med naturnationalparker. 

Bilag: 

▪ 3.2.0 Sagsfremstilling 

▪ 3.2.1 Brev fra Miljøministeren vedr. DN’s repræsentation i den nationale følgegruppe for 

arbejdet med naturnationalparker 

▪ 3.2.2 Kommissorie for DNs interne forum for arbejdet med naturnationalparker 

Konklusion 

Præsidenten orienterede HB om, at Miljøministeren d. 13. oktober 2021 har udpeget 

præsidenten til personligt at sidde i den nationale følgegruppe for arbejdet med 

naturnationalparker.  

HB tager til efterretning at præsidenten nu er indtrådt i den nationale følgegruppe for NNP. 

Derudover indstillede HB, at Rune Engelbreth Larsen fastholder sin plads i den nationale 

følgegruppe. Jørgen Jørgensen bemærkede dog i den forbindelse, at han ikke finder det 

hensigtsmæssigt at Rune Engelbreth Larsen repræsenterer DN i den nationale følgegruppe.  

HB besluttede at Jørgen Jørgensen, Leo Jensen og Louise H. H. Villumsen indtræder i DN’s 

interne forum for arbejdet med naturnationalparker. 

HB ønskede, at det indskrives i kommissoriet for DN’s interne forum for arbejdet med 

naturnationalparker, at det er DN’s samråd der vælger de lokale repræsentanter til DN’s 

interne forum.  

 

3.3 Kommunalvalg 2021 v/ Jens Anton og Puck 

Orientering om status for DN’s indsats optil kommunalvalget og drøfte særlige opmærksomhedspunkter.  

Bilag:  

▪ 3.3.0 Sagsfremstilling  

Konklusion 

Sekretariatet orienterede om status for DN’s indsats optil kommunalvalget, herunder om 

lancering af DN’s kommunalvalgskampagne (www.naturhvordubor.dk), lokale kampagnesites 

for Hjørring, Skive, Silkeborg, Odense, Kolding, Stevns og Aarhus, underskriftindsamlinger på 

lokale mærkesager, afvikling af naturkandidatforløb for spidskandidater samt om erfaringerne 

fra de afholdte grønne topmøder og samspillet mellem kommunale meningsmålinger på DNs 

mærkesager, KV21 arrangementerne og kommunalt tilskåret presseindsats. 

http://www.naturhvordubor.dk/


 

4. Efterårets Repræsentantskabsmøde 

4.1 Dagsorden til efterårets REP-møde v/Mikkel 

HB skal beslutte holdning til eventuelle dagsordensforslag til REP.   

Bilag: 

▪ 4.1.0 Sagsfremstilling 

▪ 4.1.1 Udkast til dagsorden til efterårets REP-møde 

Konklusion 

Sekretariatet fremlagde det ændrede udkast til REP-dagsorden med Dagsordensudvalgets 

bemærkninger. 

HB havde enkelte kommentarer til dagsordenen:  

• Punkt 10, Naturnationalparker:  

o HB vil gerne have input fra DN’s interne forum for arbejdet med 

naturnationalparker til punktets afvikling og bad sekretariatet (v. Bo Håkansson 

og Jens Anton Klinken) om at sørge for at indhente input fra DN’s interne forum 

for arbejdet med naturnationalparker.  

o HB anbefalede, at der lægges vægt på, at dagsordenspunktet benyttes til at dele 

erfaringer fra de afdelinger hvor der allerede er besluttet at udlægge 

naturnationalparker (DN Gribskov og DN Randers) 

o HB anbefalede desuden at dagsordenspunktet benyttes til at give et overblik 

over den forestående proces med naturnationalparker samt at der gives den 

nødvendige plads til debat og spørgsmål under behandling af punktet. 

Med ovenstående bemærkninger tog HB dagsordenen til efterretning. 

 

4.2 Ændringsforslag til AP2022-2023  
HB skal beslutte stemmeanbefaling til ændringsforslag til AP2022-23.   
 

Bilag: 

• 4.2.0 Sagsfremstilling (eftersendes da frist for høring slutter d. 30. oktober 2021) 

• 4.2.1 Ændringsforslag til AP (eftersendes da frist for høring slutter d. 30. oktober 2021)  

 

Konklusion 

HB’s forslag til aktivitetsplan 2022-2023 har været i høring i organisationen fra d. 7. 

oktober til d. 30. oktober 2021. Der er i den forbindelse indkommet 13 

ændringsforslag fra organisationen. HB besluttede følgende stemmeanbefalinger til 

de 13 ændringsforslag: 

 
• Ændringsforslag nr. 1: Forslag om at DN prioriterer arbejdet med reduktion af 

trafikstøj (fremsat af Allan Andersen, DN Roskilde): 

HB anbefaler, at der stemmes nej til ændringsforslaget. HB ønskede enkelte 

sproglige justeringer til sekretariatets forslag til stemmeanbefaling. Birgitte 

Marcussen fremlægger HB’s stemmeanbefaling på REP-mødet.    
 

• Ændringsforslag nr. 2: Forslag om styrket indsats omkring spildevand (fremsat af 

Bent Karlsson, DN Haderslev): 



HB anbefaler at stemme ja til forslaget. Peter Esbjerg fremlægger HB’s 

stemmeanbefaling. 

 

• Ændringsforslag nr. 3: Forslag om revideret indsats for biodiversitet (fremsat af Bent 

Karlsson medlem af DN Haderslev, men forslaget er stillet personligt). HB 

anbefaler, at der stemmes nej til ændringsforslaget. Peter Esbjerg fremlægger 

HB’s stemmeanbefaling. 

 

• Ændringsforslag nr. 4: Forslag om at DN’s klimaindsats skal være bred (fremsat af 

John Nordbo, personlig valgt til REP).  HB anbefaler, at der stemmes ja til 

ændringsforslaget. Hans Jürgen Stehr fremlægger HB’s stemmeanbefaling.  
 

• Ændringsforslag nr. 5: Forslag om at række substansændringer i politik-afsnittet 

(fremsat af Ebbe Nordbo, DN Lejre).  

 

o 5.1 Forslag til ændringer til afsnit om natur, miljø og klima i kapitlet ’Politik’. 

HB anbefaler, at der stemmes nej til ændringsforslaget. 

o 5.2 Forslag til ændringer i afsnittet ’Lokal interessevaretagelse’. HB 

anbefaler, at der stemmes ja til ændringsforslaget. 

o 5.3 Forslag til ændringer i afsnittet ’1.4 Klima’. HB anbefaler, at der 

stemmes nej til ændringsforslaget. 

o 5.4 Forslag til ændringer i afsnittet ’1.5 Miljø’. Forslaget består af 3 

foreslåede ændringer til afsnittet om “Rent drikkevand. HB anbefaler at 

stemme ja til forslag 1, nej til forslag 2, og ja til forslag 3. 

o 5.5 Forslag til ændringer i afsnittet ’Rent vandmiljø – vandområdeplaner’.  HB 

anbefaler, at der stemmes ja til ændringsforslaget. 

  

Jørgen Jørgensen fremlægger HB’s stemmeanbefaling for 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 og 

5.5.  

 

• Ændringsforslag nr. 6: Forslag om tilføjelse af kommunernes planstrategi til afsnit 

om fysisk planlægning (fremsat af Finn Yde-Andersen, DN Allerød). HB anbefaler, 

at der stemmes ja til ændringsforslaget. Sebastian Jonshøj fremlægger HB’s 

stemmeanbefaling.  

 

• Ændringsforslag nr. 7: Forslag om bedre søgefunktion på dn.dk (fremsat af 
Hans Nielsen, DN Lyngby-Taarbæk). HB anbefaler, at der stemmes nej til 

ændringsforslaget. Sebastian Jonshøj fremlægger HB’s stemmeanbefaling.  
 

• Ændringsforslag nr. 8: Forslag om yderligere af fokus på landskab ved 

infrastrukturprojekter (fremsat af Torben Aaberg, DN København).  HB anbefaler, 

at der stemmes nej til ændringsforslaget. Hans Jürgen Stehr fremlægger HB’s 

stemmeanbefaling.  
 

• Ændringsforslag nr. 9: Forslag om tilføjelse af infrastrukturprojekter til afsnit 
om fysisk planlægning (fremsat af Torben Aaberg, DN København). Der er lavet et 

kompromisforslag som HB anbefaler, at der stemmes ja til. Hans Jürgen Stehr 

fremlægger HB’s stemmeanbefaling. HB vil desuden i det kommende år tage op 

hvordan vi fremadrettet vil arbejde med infrastruktur. 
 

 



I høringsperioden er der udover konkrete ændringsforslag modtaget overordnede 

bemærkninger fra DN Hillerød og DN Svendborg. HB havde enkelte mindre 

bemærkninger til sekretariatets udkast til svar, og med indarbejdelse af disse 

bemærkninger blev udkast til svar godkendt. 

 

 

4.3 Forslag til vedtægtsændringer  

HB skal godkende forslag til vedtægtsændringer der fremsendes til REP og beslutte stemmeanbefaling.  

Bilag: 

• 4.3.0 Sagsfremstilling 

• 4.3.1 Forslag til ændringer i DN’s vedtægter 

Konklusion: 

HB var overordnet enig i sekretariatets forslag til stemmeanbefalinger til de foreslåede 

vedtægtsændringer. HB havde dog følgende bemærkninger:  

  

Tilføjelse af klima i formålsparagraffen: 

• HB ønsker at ændre den foreslåede stemmeanbefaling vedr. stk. 1, således at den 

lyder: ’Foreningens overordnede og langsigtede mål er, at Danmark bliver et 

bæredygtigt samfund med et smukt og varieret landskab, en rig og mangfoldig natur, 

et rent og sundt miljø og uden negative klimapåvirkninger.’ 

• HB ønsker at ændre den sidste sætning i den foreslåede stemmeanbefaling vedr. 

forslag om et ekstra afsnit om klima til følgende: ‘Foreningen arbejder for, at Danmark 

reducerer sin udledning af klimagasser og begrænser konsekvenserne af 

klimaforandringerne gennem en aktiv klimapolitik, ikke mindst hvor naturen er en del af 

løsningen. Foreningen arbejder for, at Danmark gennemfører en bæredygtig omstilling, 

som inspirerer til handling i resten af verden.’ 

• Jørgen Jørgensen fremlægger forslag til vedtægtsændring vedr. tilføjelse af klima i 

formålsparagraffen samt HB’s stemmeanbefaling hertil på REP-mødet. 

  

Digitale afstemninger: 

• HB ønskede at tilføje ’jf. forretningsordningens bestemmelser’ til forslaget i 

vedtægternes § 4.   

• Thorkild Kjeldsen fremlægger forslag til vedtægtsændring til forslaget om digitale 

afstemninger samt HB’s stemmeanbefaling hertil på REP-mødet. 

  

 Unge:  

• HB var enige i sekretariatets forslag til stemmeanbefalinger, men ville gerne have 

tilføjet stemmeanbefalingen, at HB - i tråd med ungestrategien – ønsker at unge i DN 

inddrages i de politiske og demokratiske processer i DN. HB vurderer i den 

sammenhæng at termen ’afdeling’ signalerer denne ønskede inddragelse tydeligere end 

termen ’netværk’. HB understregede også, at det vigtige i første omgang er, at der 

bliver åbnet op for flere forskellige unge og samtidig fastholde, at de unge fortsat får 



økonomisk støtte og stemmeadgang i REP. Derfor vil HB gerne fastholde den 

oprindelige brug af termen ’afdeling’, men vil gerne udskifte termen ’studenter’ med 

’unge’. 

• HB besluttede at konsekvensrette forretningsordenen såfremt forslaget om 

vedtægtsændringerne bliver vedtaget. Derudover igangsættes en proces sammen med 

de unge med henblik på en gennemgang af forretningsorden og vedtægter.  

• Louise H. H. Villumsen fremlægger forslag til vedtægtsændring vedr. unge samt HB’s 

stemmeanbefaling hertil på REP-mødet.    

Med ovenstående kommentarer godkendte HB sekretariatets forslag til stemmeanbefalinger til 

de foreslåede vedtægtsændringer. 

 

4.4 Frikøb af vicepræsident v/Maria 

HB skal beslutte indstilling til REP om ordning med frikøb af vicepræsident  

Bilag: 

▪ 4.4.0 Sagsfremstilling 

▪ 4.4.1 Evaluering af frikøb af vicepræsidenten  

▪ 4.4.2 Oversigt over opgaver forbundet med virket som vicepræsident  

▪ 4.4.3 Supplerende bemærkninger fra vicepræsidenten til oversigt over opgaver  

▪ 4.4.4 Indstilling fra Organisationsudvalget  

Konklusion 

Et enigt HB anerkendte det store arbejde vicepræsidenten har ydet i den forgangne 

frikøbsperiode og udtrykte tilfredshed med arbejdet. HB var delt i deres holdning til en 

fortsættelse af frikøbsordningen. En del af HB ønsker ikke at fortsætte frikøbsordningen, mens 

en anden del af HB ønsker at fremsætte forslag om forlængelse af frikøbsordningen til REP.  

Flere HB-medlemmer og præsidenten understregede, at de finder det dybt beklageligt at der 

ikke er bred opbakning til at fortsætte frikøbsordningen, da ordningen imødekommer noget af 

den stærkt stigende efterspørgsel på ekstern repræsentation fra DN’s side samtidig med at 

ordningen i høj grad bidrager til at skabe synlighed internt i DN om fx DN’s position på diverse 

politikområder og eksterne aftaler som DN indgår i.  

Andre HB-medlemmer ønskede at følge indstillingen fra Organisationsudvalget, hvor et flertal 

indstiller til HB ikke at forlænge ordningen. Flertallet vil hellere bruge flere ressourcer på at 

servicere afdelingerne bedre eller i hvert fald lave en større analyse af, hvor midlerne er bedst 

brugt, før en ordning forlænges. 

På baggrund af den manglende brede opbakning i HB indstillede præsidenten til HB, at 

frikøbsordningen ikke forlænges, da beslutningen efter præsidentens opfattelse bør have bred 

opbakning i HB. Da dette ikke er tilfældet, fremsætter HB ikke forslag om forlængelse af 

frikøbsordningen til REP og indstiller at ordningen ikke forlænges.  

 

 

5. Andre relevante sager 

5.1 Skovsgaard  

HB skal beslutte DNs engagement og forpligtelser i forhold til driften af Skovsgaard fra 1. januar 2022.  



Bilag: 

▪ 5.1.0 Sagsfremstilling (fortrolig – kun til HB) 

▪ 5.1.1 Opdateret notat om fremtidig organisering og drift af Skovsgaard Gods, herunder 

juridisk vurdering af evt. ny konstruktion (fortroligt – kun til HB)  

  

Konklusion 

Advokat Knud Foldschack var inviteret til HB-mødet for at give HB sin juridiske vurdering af 

mulighederne for at DN kan overtage driftsansvaret for de besiddelser, som historisk er blevet 

testamenteret til DN. 

Knud Foldschack skitserede to modeller for, at DN kan overtage ansvaret for driften af 

Skovsgaard Gods og naturarealerne: 1) ved en konkret partnerskabsaftale, eller 2) ved at DN 

etablerer et 100% ejet datterselskab, der varetager driften. Knud Foldschack anbefalede at 

anvende datterselskabsmodellen, såfremt DN beslutter at overtage driften, da denne 

organisering vil give de bedste muligheder for at skabe synergi mellem DN og aktiviteterne på 

Skovsgaard Gods.  

HB bemærkede efter rådføring med Knud Foldschack, at den konstruktion, DN i sin tid valgte, 

hvor man både overlader ejerskabet og driften af sine ejendomme og jordbesiddelser til en 

erhvervsdrivende fond uden faste indtægter og uden direkte DN-indflydelse, både er 

usædvanlig og uhensigtsmæssig i forhold til at sikre en bæredygtig økonomisk og 

styringsmæssig drift af fondens arealer.  

HB mener ikke, at DN har tilstrækkeligt overblik over, hvilke perspektiver der kan være for DN 

ved at overtage driften af Skovsgaard Gods og fondens arealer, eller hvilke økonomiske 

konsekvenser det kan få for foreningen.  

HB bad derfor sekretariatet om at udarbejde et beslutningsoplæg, der kan forelægges 

repræsentantskabet på mødet i efteråret 2022, som skitserer en model for DN’s fremtidige 

engagement på fondens arealer, herunder en grundig analyse af de økonomiske konsekvenser 

en overtagelse af driften af fondens arealer vil have for DN’s samlede økonomi. Som et 

element i oplægget bør mulighederne for at reducere bygningsmassen på Skovsgaard og 

dermed vedligeholdelsesforpligtigelserne undersøges hos tilsynsmyndigheden 

(Erhvervsstyrelsen). Herudover ønskede HB, at det belyses, om det er muligt at overdrage 

Skovsgaard Gods til en tredjepart, hvor fokus fortsat vil være på at udvikle naturværdierne.  

Indtil fremtiden for fondens arealer er afklaret, har HB besluttet, at situationen på Skovsgaard 

ikke bør belaste DN’s driftsbudget for 2022, og fondens driftsaktiviteter derfor skal holde sig 

inden for et samlet budget på 2,4 mio. kr., som svarer til den arv, fonden modtager primo 

2022. Vildgræsningsprojektet vil i 2022 fortsætte uændret, men der vil derimod kun være få 

eller ingen udadvendte aktiviteter på Skovsgaard i 2022.  

 

5.2 DN’s retningslinjer for overtagelse af fast ejendom  

HB skal beslutte retningslinjer for overtagelse af fast ejendom. 

Bilag: 

▪ 5.2.0 Sagsfremstilling 

▪ 5.2.1 Forslag til retningslinjer for overtagelse af fast ejendom 

▪ 5.2.2 DKNFs retningslinjer for overtagelse af fast ejendom 

▪ 5.2.3 Samarbejdsaftale mellem DN og DKNF 



Konklusion 

HB havde følgende kommentarer til sekretariatets forslag til retningslinjer for overtagelse af 

fast ejendom: 

• HB ønskede at den indledende tekst ændres, således at det fremgår at hvis DN ønsker 

at overtage fast ejendom, kan det ske ud fra de foreslåede retningslinjer. 

• HB ønskede at teksten vedr. HNV-score omformuleres så det fremgår tydeligt, at 1) DN 

kan modtage fast ejendom hvis der sker ekstern finansiering, 2) DN lægger vægt på en 

høj HNV-score eller et stort naturpotentiale på ejendommen.  

Med indarbejdelse af ovenstående kommentarer godkendte HB sekretariatets forslag til DN’s 

retningslinjer for overtagelse af fast ejendom. 

 

5.3 Kvartalsregnskab for 3. kvartal 2021 

HB skal godkende kvartalsregnskab for 3. kvartal 2021.  

Bilag: 

▪ 5.3.0 Sagsfremstilling 

▪ 5.3.1 Kvartalsregnskab for 3. kvartal 2021 

▪ 5.3.2 Notat vedr. kvartalsregnskab for 3. kvartal 2021 

Konklusion 

Sekretariatet fremlagde kvartalsregnskabet for 3. kvartal for 2021. HB tog kvartalsregnskab 

for 3. kvartal 2021 til efterretning. Direktøren understregede, at såfremt HB-medlemmer 

ønsker en mere detaljeret gennemgang af posterne i kvartalsregnskabet er de altid 

velkommen til at kontakte sekretariatet for en mere detaljeret gennemgang.  

 

6. Eventuelt 

Konklusion 

Der blev ikke taget nogen emner op under punktet. 

 

 

HB’s løbende dagsorden 

 

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  

HB’s arbejdsform og mødeplan 

Orientering om evt. videreførelse af Biodiversitet.nu  

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

Drøfte DN’s landbrugspolitik  

Beslutte DN’s linje på solceller 

Beslutte DN’s linje på Carbon Capture and Storage 

Julehygge 

 


