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Dagsordenpunkt 4.1 Efterårets Repræsentantskabsmøde Tilhørende bilag til 

dagsordenspunktet 

 

4.1.1 Deltagerevaluering 
 

Indstilling 

 

 

Det indstilles, at HB: 

- Drøfter og evaluerer det afholdte rep-møde. 

- Beslutter rammerne for forårets repræsentantskabsmøde, 

herunder: 

• Skal der være mulighed for digital deltagelse pga. risiko for 

coronasmitte? 

• Bør HB holde formøde med ændringsforslagsstillere for et 

minimere antallet af “trivielle” afstemninger? 

• Skal taletidsbegrænsning på 2 minutter håndhæves 

strengere? 

• Skal der afsættes mere tid til networking og udvikling? 

 

Kort 

sagsfremstilling 

 

 

Det afholdte REP-møde lignede mere de klassiske møder, hvor der 

igen var dialogboder og ture. Som vanen byder, var der et tætpakket 

program, hvor der foruden pligtstoffet med AP og budget var givet 

plads til mange enkeltstående emner: Strategivedtagelse, 

vedtægtsændringer, valg af mærkesag, naturnationalparker og Tak-

for-kaffe-inspirationsoplæg. 

 

89% af deltagerne var tilfredse eller meget tilfredse med REP-mødet. 

Præsidentens beretning og “Tak for kaffe”-oplægget høstede størst 

tilfredshed. Vedtægtsændringer og Skovsgaard-punktet mindst. 

 

Med afsæt i deltagerundersøgelsen giver HB sin feedback til 

arrangørerne. Sekretariatet modtog kritik fra Dagsordensudvalget for 

at ændre i dagsorden uden dialog vedr. punktet om Skovsgaard, som 

først faldt på plads efter udvalgets møde, så fremadrettet bør 

dagsorden være på plads før sidste møde i HB før REP-mødet. 



 

Til forårets REP-møde i Rebild (24.-25. april 2022) skal HB beslutte, 

om det skal være muligt at deltage digitalt igen, som et flertal af 

deltagerne synes godt om. HB kan jævnfør vedtægtsændringerne 

vedtage dette i “særlige tilfælde”, fx risiko for coronasmitte. Ellers 

skal repræsentantskabet fremover selv vedtage muligheden for 

hybrid deltagelse (ekstra omkostning ca. 80.000 kr.). 

 

Til mødet bruges der lang tid på at stemme. Denne tid kunne med 

fordel reduceres ved at HB og sekretariatet afsætter mere tid til at nå 

til enighed med forslagsstillere, så det kun er reelle modsætninger, 

der stemmes om. 

 

Deltagerevalueringen såvel som andre erfaringer med “konferencer” 

viser, at programmet kan optimeres. Det er eksempelvis vigtigt, at 

tidsplanen overholdes, at der er rigeligt med pauser og networking-

muligheder, samt at det er godt at blive inspireret og udfordret. En 

mulighed er at give mere plads til den type indhold fremover. 

Oplægget med Özlem Cekic var et godt eksempel på dette, ligesom 

diskussionerne om naturnationalparker og mærkesag var gode 

eksempler på substansdiskussioner. 

 

Andre forbedringspunkter kunne være: Fællessang, bredere 

vegetartilbud, tydelig tilbagemelding om 

tilmelding/ture/værelser/samkørsel. 

 

Det er planen, at Organisationsudvalget skal behandle en række 

emner om samarbejdsformer og organisering i løbet af 2022, 

herunder også om REP-møderne mere grundlæggende skal forandres. 

   

Sammenhæng til 

andre af DNs 

opgaver 

 

- 

Evt. kommunikation 

 

 

- 

Evt. økonomi 

forbundet med 

sagen 

500.000 kr. 



 

 

 


