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Dato 23. december 2021  

Til: Hovedbestyrelsen 

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

 

 

 

 

Referat af HB-møde d. 10. december 2021  
 
Tid: Fredag d. 10. december 2021 kl. 9:30 -16:30 

 
Sted: Zoom 

 
Deltagere:  

Maria Reumert Gjerding, Sebastian Jonshøj (mødeleder), Jørgen Jørgensen, Knud Erik Hansen, 
Thorkild Kjeldsen, Peter Esbjerg, Louise H. H. Villumsen, Birgitte Marcussen, Leo Jensen, Hans 
Jürgen Stehr, Lone Søderkvist Kristensen. 

 

Fra Sekretariatet:  

Lars Midtiby, Jens Anton Tingstrøm Klinken (pkt. 2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1), Mikkel Havelund (pkt. 2, 

4.1), Louise Puck Hansen (pkt. 2, 3.3, 4.1), Luise Sanderhoff (pkt. 2, 4.1, 5.1, 5.2), Emil Nielsen 

(pkt. 2, 4.1), Søren Mollerup Dawe (pkt. 2, 4.1), Daniel Hauberg (pkt. 3.1), Bo Håkansson (pkt. 

3.2), Signe Skovmand (pkt. 3.3), Michael Ohmsen (pkt. 3.3), Asger Ebdrup (pkt. 3.3), Mads Peter 

Aagaard Madsen (pkt. 4.1), Rikke Lundsgaard (medarbejderrepræsentant) og Ida Marxen 

Søndergaard Nielsen (Ref.). 

 

 

1. Hovedbestyrelsens egen tid v/Maria 

 

 

 

2. Tema: HB’s arbejdsform v/Maria  
HB skal drøfte HBs arbejdsform og beslutte HB’s mødeplan og tematisk årshjul for HB’s møder for 
2022.  

 
Bilag: 
• 2.0 Sagsfremstilling 
• 2.1 Forslag til nyt dagsordenformat, mødeplan og årshjul for HB-møder 

 
Konklusion: 

HB drøftede sekretariatets oplæg til et nyt dagsordensformat der har til formål at 

bidrage til at HB’s arbejde bliver mere fokuseret på strategiske drøftelser af de 

overordnede linjer og rammer for DN’s organisatoriske og politiske arbejde. HB bakkede 

op om sekretariatets forslag.  

 
HB drøftede desuden sekretariatets forslag til mødeplan og tematisk årshjul for HB. HB 

besluttede at følge forslag 1, dvs. at der holdes fast i den eksisterende mødeform og det 

tilhørende forslag til tematisk årshjul. HB besluttede derudover, at der efter behov kan 

aftales korte digitale HB-møder mellem de kalendersatte møder hvis der skulle være 

behov herfor. For samlet set ikke at øge mødetiden i HB, besluttede HB at afkorte de 

fysiske møder, således at de berammes til kl. 9:30-15:30.  
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3. Aktuelle politiske og faglige sager  

 

 

3.1 Solceller v/ Jens Anton 
HB skal beslutte DN’s linje på solceller. 
 
Bilag: 
▪ 3.1.0 Sagsfremstilling 
▪ 3.1.1 Forslag til DN’s position på solceller 

 

Konklusion: 

Sekretariatet præsenterede det opdaterede forslag til DN’s position på solceller der er 

blevet udarbejdet på baggrund af HB’s drøftelse d. 7. maj 2021. 

 

HB drøftede sekretariatets reviderede udkast. HB bakkede op om substansen i det 

reviderede positionspapir, men understregede at positionspapiret bør indledes med en 

mere positiv anerkendelse af behovet for solceller som bidrag til at løse klimakrisen og 

at notatet bør indeholde en mere konstruktiv tilgang til de dilemmaer der er forbundet 

med opsætning af solceller. HB understregede i den sammenhæng, at det bør fremgå 

tydeligere at en styrket statslig og kommunal planlægning for placering af solcelleanlæg 

er et centralt virkemiddel i forhold til at undgå konflikter med naturinteresser. Flere HB-

medlemmer tilkendegav at de vil fremsende konkrete forslag til redaktionelle ændringer 

til sekretariatet.   

 

Efter indarbejdelse af HB’s kommentarer sendes et nyt revideret udkast i skriftlig høring 

i HB på Podio med henblik på endelig godkendelse.  

 
 
3.2 DN’s naturpolitik 
HB orienteres om hovedlinjerne i de indkomne høringssvar og HB skal træffe beslutning om den 

videre proces frem mod repræsentantskabsmødet i april 2022.  
 
Bilag: 

▪ 3.2.0 Sagsfremstilling  
▪ 3.2.1 Procesplan frem mod forårets REP-mødet  
▪ 3.2.2 Link til dokument med indkomne kommentarer til HB’s udkast til naturpolitik:  

https://vores.dn.dk/uploads/8f02fbf1-330f-4b16-b870-

352d471f1098/project_file/file/ad5e49a5-fe35-4918-b136-

28368c1de786/Samlede_h%C3%B8ringssvar_til_HBs_udkast_til_naturpolitik_OPDAT_6_12.pd

f 

 

Konklusion:  

Sekretariatet orienterede HB om de overordnede linjer i de indkomne høringssvar, som 

strækker sig fra kommentarer om de foreslåede målsætninger, udkastets form og 

struktur samt en række faglige kommentarer til konkrete forslag til tiltag.  

 

HB drøftede den videre proces frem mod forårets REP-møde og besluttede at udskyde 

vedtagelsen af udkast til naturpolitik til repræsentantskabsmødet i efteråret 2022. En 

udskydelse vil både give tid til en grundig dialog med de afdelinger der har indgivet 

høringssvar samt dialog med evt. forslagsstillere til ændringsforslag senere i processen. 

HB understregede desuden at en udskydelse af vedtagelsen vil give mulighed for at 

bruge forårets repræsentantskabsmøde til fx inddragende workshops om udvalgte 

temaer i naturpolitikken.  

 

https://vores.dn.dk/uploads/8f02fbf1-330f-4b16-b870-352d471f1098/project_file/file/ad5e49a5-fe35-4918-b136-28368c1de786/Samlede_h%C3%B8ringssvar_til_HBs_udkast_til_naturpolitik_OPDAT_6_12.pdf
https://vores.dn.dk/uploads/8f02fbf1-330f-4b16-b870-352d471f1098/project_file/file/ad5e49a5-fe35-4918-b136-28368c1de786/Samlede_h%C3%B8ringssvar_til_HBs_udkast_til_naturpolitik_OPDAT_6_12.pdf
https://vores.dn.dk/uploads/8f02fbf1-330f-4b16-b870-352d471f1098/project_file/file/ad5e49a5-fe35-4918-b136-28368c1de786/Samlede_h%C3%B8ringssvar_til_HBs_udkast_til_naturpolitik_OPDAT_6_12.pdf
https://vores.dn.dk/uploads/8f02fbf1-330f-4b16-b870-352d471f1098/project_file/file/ad5e49a5-fe35-4918-b136-28368c1de786/Samlede_h%C3%B8ringssvar_til_HBs_udkast_til_naturpolitik_OPDAT_6_12.pdf
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HB bakkede op om at der ikke indhentes et forskernotat i lyset af de forbundne 

omkostninger hermed.  

 

HB bad sekretariatet og HB-arbejdsgruppen om at udarbejde en opdateret procesplan 

frem mod efterårets REP-møde til næste HB-møde d. 4. februar.  Knud Erik indtræder i 

HB-arbejdsgruppen.  

 

 

3.3 DN’s kampagner i 2022 

      HB skal drøfte kampagneplanen for 2022. 

       

      Bilag: 

▪ 3.3.0 Sagsfremstilling  

 
 

Konklusion: 

Sekretariatet præsenterede forslag til kommende årsplan for DN’s kampagner i 2022, 

som omfatter udrulning af en kampagne om cirkulær økonomi til april, en kampagne om 

mere plads til naturen til maj – december samt en endnu ikke defineret eller tidsfastsat 

ad hoc kampagne. 

Sekretariatet præsenterede sekretariatets forslag til greb i kampagnen om cirkulær 

økonomi. Kampagnen skal fungere som forløber til årets Affaldsindsamling og tage 

udgangspunkt i visionen om et affaldsfrit samfund i 2050.  

HB pointerede, at temaet "Mere plads til naturen" bør handle om naturen på land og kun 

medtage afledte effekter for havet. HB bemærkede, at det vil være fint hvis der kommer 

fokus på havet i ad hoc kampagne, men formen bør overvejes nærmere. HB udtrykte 

ønske om at afdelingerne varsles så tidligt som muligt om tidspunkt for udrulning af 

kampagnerne. 

Med ovenstående bemærkninger udtrykte HB opbakning til at sekretariatet arbejder 

videre med de foreslåede kampagner i 2022. 

 

4. Efterårets Repræsentantskabsmøde 

 

 

4.1  Opfølgning på afholdelsen af efterårets REP-møde og træffe   beslutninger 

for forårets møde v/Mikkel 
 HB skal drøfte og evaluere det afholdte REP-møde. 
 

HB skal beslutte om det kommende møde skal gennemføres efter samme skabelon som 
vanligt, herunder om der skal være mulighed for digital deltagelse og formøde med samråd. 

 

 

Bilag: 

▪ 4.1.0 Sagsfremstilling 

▪ 4.1.1 Foreløbig deltagerevaluering 

 

Konklusion: 

Sekretariatet fremlagde resultaterne af evalueringen af det afholdte REP-møde samt 

fremlagde sekretariatets indstilling til afviklingen af det kommende REP-møde.  

HB havde følgende kommentarer: 

Generelt 
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- HB udtrykte generelt tilfredshed med afviklingen af REP-mødet, herunder at der 

var afsat god tid til debat og at det fungerede fint med et eksternt oplæg om 

debatkultur fra Özlem Cekic. HB understregede, at der til næste REP-møde gerne 

må sikres mere tid til networking samt gives yderligere plads til 

substansdiskussioner.  

Dagsordensudvalg 

- HB understregede at det er vigtigt at dagsordensudvalg får materiale i ordentlig 

tid forud for REP-møderne. 

Digitale møder 

- HB ønskede, at det på forårets REP-møde igen bliver mulighed for at deltage 

digitalt af hensyn til corona, men nogle HB-medlemmer understregede samtidig 

et ønske om at repræsentantskabsmøderne fremadrettet så vidt muligt afvikles 

fysisk.  

Taletidsbegrænsninger  

- HB bakkede op om at der genindføres taletidsbegrænsning, særlig i forbindelse 

med præsentation af og debat om ændringsforslag.  

Færre afstemninger 

- HB bakkede op om, at der tilstræbes færre afstemninger på REP-møderne og HB 

udtrykte ønske om selv at bidrage hertil ved at indgå aktivt i at hjælpe med at 

finde fælles fodslag med forslagsstillere, så man undgår de mange detaljerede 

afstemninger.  

 
 

5. Andre relevante sager 

 

5.1  Skovsgaard v./Maria, Lars og Luise 

HB skal orienteres om det igangværende arbejde i relation til Skovsgaard, herunder budget 

2022 og status for afvikling af landbruget.  

HB skal drøfte indhold og form på beslutningsoplæg til REP november 2022.  

HB skal beslutte om direktør Lars Midtiby skal indtræde i en mere formel ledelsesfunktion for 

fonden i 2022 som fonden har anmodet om. 

 

Bilag: 

▪ 5.1.0 Sagsfremstilling  

 

Konklusion: 

Direktøren orienterede om den igangværende proces på Skovsgaard, herunder 

afviklingen af landbrugsdriften, udkast til budget samt status for de igangværende 

arvesager der er tildelt fonden. HB tog orienteringen til efterretning.  

 

Danmarks Naturfond har anmodet om, at direktøren forestår den overordnede ledelse af 

fonden i 2022. Direktøren understregede, at der er forbundet et relativt stort 

arbejdstræk på ham og andre i sekretariatet såfremt han indtræder i en mere formel 

ledelsesfunktion for fonden i 2022.  

 

HB besluttede, at direktøren indtræder i en mere formel ledelsesfunktion fra 1. januar 

2022. HB anerkendte det relativt store ressourcetræk på direktøren og andre i 

sekretariatet som opgaven er forbundet med og var samtidig enige om, at bakke op 

om/have forståelse for de eventuelle ulemper dette kan medføre. 
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5.2 Henvendelse om muligt fremtidigt samarbejde v./Lars                               

Luise 

      HB skal beslutte, om DN skal indgå fremtidigt samarbejde med ekstern part.  

 

Bilag: 

▪ 5.2.0 Sagsfremstilling (fortroligt) 

▪ 5.2.1 Konceptbeskrivelse for samarbejde (fortroligt) 

 

       

Konklusion: 

Punktet er fortroligt og refereres derfor ikke.  

  
 

6. Eventuelt 

  

Knud Erik orienterede om at der arbejdes på en opfølgning på samarbejdet mellem 

natur- og klimaorganisationer der blev etableret i forbindelse med en fælles 

demonstration d. 25. september 2021.   

 

Hans Jürgen opfordrede til at der optages dialog med  organisationer og aktører på højt 

politisk niveau som har ytret sig negativt i forbindelse med sagen i Information om 

klager fra DN i forbindelse med opsætning af vindmøller og solcelleanlæg. 

 

Thorkild orienterede om at SF har fremsat et beslutningsforslag om mulighed for 

kommunalt veto mod husdyrbrug og muslingeopdræt.  

 


