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Forslag til nyt dagsordenformat, mødeplan og 
tematisk årshjul for HB-møderne i 2022 
 
 
Forslag til nyt dagsordensformat  
 

I forbindelse med drøftelse af HB’s arbejdsform på HB’s møde den 27. august, udtrykte 
HB ønske om, at dagsordenerne for HB-møderne fremadrettet bliver mindre tunge, så 

der bliver ordentlig tid til den nødvendige debat og behandling af punkterne. Derudover 
ønskede HB, at der gives tid til tematiske drøftelser og samtidig udtrykte HB også behov 
for, at HB får en løbende indsigt i hvad der rører sig i sekretariatets afdelinger og at 

ledergruppen og medarbejdere kommer på banen i sager der berører deres respektive 
områder.  

 
For at sikre den løbende udmøntning af strategien, er det afgørende med et vedvarende 
fokus i DN’s ledelse og bestyrelse på implementeringen af strategien. Derfor foreslås 

det, at en af strategiens fem strategiske indsatsområder/delstrategier på skift sættes på 
som et tema for HBs møder. På den måde får HB en løbende indsigt i fremdriften på 

strategiens fem områder, og kan have en drøftelse af om organisationen er på rette vej. 
Når delstrategierne sættes på som et tema er en del af formålet at give HB en løbende 
mulighed for at drøfte fremdriften indenfor strategierne, som supplement til den store 

årlige skriftlige afrapportering der vil ligge på et af de to første HB-møder fra 2023 og 
frem. 

 
På baggrund af dette følger nedenfor et forslag til nyt dagsordensformat for HB’s møder, 
der har til formål at bidrage til at HB’s arbejde bliver mere fokuseret på overordnede 

strategiske drøftelser af de overordnede linjer og rammer for DN’s organisatoriske og 
politiske arbejde. 

 
 

Dagsordenspunkt Bemærkninger 

HB’s egen tid  

Tema 
 

Indeholder enten 1) en drøftelse af 
fremdriften i én af de fem 

delstrategier eller 2) en drøftelse af 
et konkret overordnet emne (se 
opdelingen af de to kategorier 

nedenfor). 
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Aktuelle politiske og faglige sager   Indeholder drøftelse af eller 
orientering om aktuelle politiske og 

faglige sager der har relevans for 
HB, herunder sager som ikke kan 

afvente HB’s stillingtagen til en 
senere tematisk drøftelse (som fx 
konkrete udspil fra DN, kommende 

kampagner). 

Politisk status (medtages på dagsordenen 2 

gange om året)  

Præsidenten fremlægger den 

politiske kalender for de kommende 
måneder/halve år på den politiske 

arena, samt hvilke initiativer fra DN’s 
side som påtænkes i den anledning.  
 

Forberedelse af materiale til og afholdelse af 
REP-møde  

Indeholder bl.a. udarbejdelse af AP, 
budget og regnskab, 

vedtægtsændringer, valg af revisor, 
form og indhold af REP-møderne. 

Evt.   

Evaluering af møde HB evaluerer kort hvordan dagens 

HB-møde er forløbet med henblik på 
hele tiden at forbedre HB-mødernes 

kvalitet. 

 

 
Mødeplan og tematisk årshjul for HB-møderne i 2022 
 

I forlængelse af ønsket om tematiske drøftelser foreslås det, at arbejde ud fra to 
kategorier af temaer: 

- Delstrategier: Her drøftes fremdriften på delstrategierne. Delstrategierne er 

tværgående i deres natur, og derfor kan ledere og medarbejdere fra forskellige 

afdelinger i sekretariatet give en status på arbejdet med delstrategien. Der kan 

også indhentes input fra lokalafdelingerne og deres arbejde, så vi får et samlet 

billede af arbejdet på tværs af foreningen, og dermed et grundlag for at vurdere 

hvor det går godt, og hvor der er udfordringer. En del af formålet er at sikre, at 

HB knyttes tæt til implementeringen af strategien og kan komme med løbende 

rådgivning. 

 

- Emner: Her drøftes et emne af politisk, eller organisatorisk karakter, Her kan HB 
have mere dybdegående drøftelser af organisatoriske spørgsmål som fx DN’s 

foreningsdemokrati og kultur eller politiske drøftelse ift. at kalibrere DN’s position 
på et givet emne. Derudover kan sekretariatet give en status på indsatsen på det 
pågældende emne når det er relevant. Et emne bør have en overordnet karakter 

som fx DN’s landbrugspolitik, DN’s tilgang til fredninger, DN’s overordnede 
position på infrastrukturprojekter, DN’s foreningsdemokrati eller DN’s 

overordnede kommunikationsstrategi. Et emne kan indeholde flere underemner. 
En drøftelse af DN’s landbrugspolitik kan fx indeholde drøftelser af DN’s position 
på græsprotein og DN’s position på forvaltning af EU's landbrugsstøtte etc. 

Formålet er at drøftelser af "mindre" emner som udgangspunkt tages som del af 
en helhed og ses i en større sammenhæng. 

 



   
 

På seneste HB-møde blev det nævnt, at den nuværende mødeplan kan være en barriere 
for folk på arbejdsmarkedet og sekretariatet har derfor udarbejdet et alternativt forslag 

til mødeplan, så der nu foreligger to mulige mødeplaner HB kan vælge imellem.  
 
I forslag 2 er der lagt vægt på færre fysiske møder og flere digitale møder, som til 

gengæld holdes på max 4 timer og som udgangspunkt lægges fredage fra kl. 8:00-
12:00. Derudover foreslås det i forslag 2 at have to weekend-seminarer i stedet for ét. 

 
Det vurderes at forslag to indebærer at HB’s samlede mødetimer hen over et år 
reduceres med ca. 10-12 timer (derudover mindre rejsetid for medlemmer udenfor 

København). Afhængig af hvilken mødeplan HB vælger har det betydning for hvor 
meget tid der afsættes til tematiske drøftelser. I forslag 2 afsættes kortere tid til nogle 

af temaerne, da der på flere af møderne lægges op til at behandle to temaer i stedet for 
ét. I begge forslag lægges der op til at temaerne fordeles på tre emner og alle fem 

delstrategier. 
 
 

 

Forslag 1: Oprindeligt forslag 

forelagt HB 1. oktober 
(10 mødedage i HB fordelt på 9 fysiske 

og 1 digitalt) 

Forslag 2: Nyt forslag 

 
(10 mødedage i HB fordelt på 7 fysiske og 

3 digitale) 

Fredag 4. februar (fysisk møde) 

 
TEMA: Delstrategi 1 

Fredag d. 4. februar - lørdag d. 5. februar 

(fysisk møde) 
 

STRATEGISEMINAR 
Plan for arbejdet med alle delstrategier 
det kommende år + politisk kalender for 

1. halvår. 
  

Fredag 25. marts (fysisk møde) 
 

Forberedelse af REP 
TEMA: Emne 1 

Fredag 25. marts (digitalt møde)  
Kl. 8.00-12.00 

Forberedelse af REP 
TEMA: Emne 1 

REP-møde 
Lørdag d. 23.- søndag d. 24. april REP 

  

REP-møde 
Lørdag d. 23.- søndag d. 24. april REP 

 

Fredag 6. maj (fysisk møde) 
 
TEMA: Delstrategi 2 

Torsdag den 5. maj (fysisk møde) 
Aftenmøde fra kl. 16:00 -21:00 
 

TEMA: Emne 2 (om DN’s politiske arbejde 
og DN-politiker der bør opdateres) 

Torsdag 9. juni (digitalt møde) 
 

TEMA: Emne 2  

- 

Sommerseminar fredag 24. juni - lørdag 

25. juni (fysisk møde) 
 

TEMA: Fagligt seminar med 
oplægsholdere om et udvalgt emne 
(Ved sommerseminar 2023 sættes AP24 

Fredag 24. juni - lørdag 25. juni (fysisk 

møde) 
 

TEMA: Fagligt seminar med oplægsholdere 
om et udvalgt emne 
(Ved sommerseminar 2023 sættes AP24 



   
 

på programmet)  på programmet) 
 

TEMA: Emne 3 og delstrategi 1  
Fredag 26. august (fysisk møde) 

 
TEMA: Delstrategi 3 

Fredag 26. august (digitalt møde) 
Kl. 8.00-12.00 

Forberedelse REP 

Den politiske kalender 2. halvår 

Fredag 30. september (fysisk møde) 
 

TEMA: Emne 3  

Fredag 30. september (fysisk møde) 
 

TEMA: Delstrategi 2 + delstrategi 3 

Onsdag 2. november (fysisk møde) 

Forberedelse af REP 
TEMA: Delstrategi 4  

Onsdag d. 2. november (digitalt møde) 
Kl. 8.00-12.00 

Forberedelse af REP 

REP-møde  
Lørdag d. 19. november – søndag d. 20. 

november  
  

REP-møde  
Lørdag d. 19. november – søndag d. 20. 

november  

Fredag 2. december (fysisk møde) 
 

TEMA: Delstrategi 5  

Fredag 2. december (fysisk møde) 
 

TEMA: Delstrategi 4 + delstrategi 5 

 

 

 


