
 
 
Dato: 24. februar 2017 
Til: Hovedbestyrelsen på mødet d. 3. marts 2017 
Skrevet af: Mads Peter Aagaard Madsen, 31 19 32 33, mads@dn.dk 
  

 
 
 
 
 
 

Dagsorden for møde i 
Hovedbestyrelsen d. 3. marts 2017 
 
 

• Tid: 9.30 – 16.10  

• Sted: Masnedøgade 20  

• Forventede deltagere: Ella Maria Bisschop-Larsen (mødeleder), Birgitte Marcussen, Merete 
Vigen Hansen, Rune Engelbreth Larsen, Rune Kjærgaard Lange, Jan Tidemand, Peter Es-
bjerg, Hans Jürgen Stehr, Jonas Geldmann, Thorkild Kjeldsen, Lone Søderkvist Kristensen 

• Fra Sekretariatet: Søren Bojer Nielsen, Michael Leth Jess, Michael Vendelbo, Lasse Jesper 
Pedersen (pkt. 4 og 5), Sine Beuse Fauerby (pkt. 4, 5 og 6), Nora Skjernaa Hansen (pkt. 
7), Ole Laursen (pkt. 8), Rikke Lundsgaard (medarbejderrepræsentant) og Mads Peter Aa-
gaard Madsen (ref.).   

 
 
1. Godkendelse af referat af sidste møde 20. februar 2017 
 
 
2. Godkende Årsregnskab 2016 og status for AP2016 med henblik REP-møde  

(inkl. møde med revisor) 
Kl. 9.30 – 10.30 
 
Sagsfremstilling:  
På forårets REP-møde skal Repræsentantskabet godkende DN’s årsregnskab efter indstilling fra 
HB. Som grundlag herfor fremlægger Sekretariatet årsregnskab, revisionspåtegning, ledelses-
påtegning og ledelsesberetning (tilsammen kaldet ’Årsrapport’ i henhold til lovgivningen) 
sammen med en indstilling til Årsregnskab 2016 og den tilhørende status for gennemførelse af 
aktiviteterne i AP2016. DN’s revisor vil gennemgå revisionshandlingen og i øvrigt være til rå-
dighed for spørgsmål. 
 
HB skal:  

• Orienteres om revisionshandlingen og tiltræde revisionsprotokollatet. 
• Godkende Årsregnskab 2016 med henblik på indstilling til Repræsentantskabet sammen 

med indstilling om disponering af overskud og om grundkapitalens størrelse. 
• Godkende sin indstilling til REP om gennemførelse af aktiviteterne i AP2016.  

 
Bilag:  
2-1 Revisionsprotokollat til Årsregnskab 2016. 
2-2 Årsrapport 2016. 
2-3 Sekretariatets forklaring af Årsregnskab 2016 og indstilling om disponering af resultat. 
2-4 Sekretariatets indstilling om grundkapitalens størrelse. 
2-5 Budgetopfølgning til Årsregnskab 2016. 
2-6  Udkast til HB’s indstilling til REP for gennemførelse af AP2016. 
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3. HB’s rolle på REP-mødet 
Kl. 10.30 – 10.45 
 
Sagsfremstilling:  
REP-mødedagsordenen er nu (ved tidspunktet for udsendelse af HB-dagsordenen) under udar-
bejdelse, og den indeholder elementer, som har særlige relation til HB. Dem skal HB så vidt 
muligt have en fælles forståelse af i forhold til håndteringen på REP-mødet. HB er velkomne til 
at komme med input til evt. roller, som HB kan tage på REP-mødet. 
 
HB skal:  
Drøfte sin tilstedeværelse på REP-mødet, og hvem der evt. repræsenterer HB i en given debat. 
 
Bilag: .1. Kandidatliste til valghandlingerne på REP + programskitse 
3-1  Kandidatliste til valghandlingerne på REP 
3-2  Foreløbig REP dagsorden 
 
 

PAUSE 5 MIN. 
 
 
4. Oplæg om anvendelsen af biomasse  
Kl. 10.45 – 11.15 
 
Sagsfremstilling:  
På sidste års møde d. 7. oktober bestilte HB en gennemgang af anvendelsen af biomasse. 
Gennemgangen skal kvalificere HB’s drøftelse af det reviderede høringsudkast til revision af 
DN’s energipolitik, som man ved samme lejlighed besluttede at uddybe.  
 
HB skal:  
Orienteres om anvendelsen af biomasse  
 
Bilag: 
Ingen bilag 
  
 
5. Beslutte høringsudkast til revision af DN’s energipolitik  
Kl. 11.15 – 12.15 
 
Sagsfremstilling:  
DN’s energiforsyningspolitik fra 2010 skal opdateres. I april 2016 havde Sekretariatet en indle-
dende dialogbod om emnet og en indledende drøftelse i september med MFU, som - ligesom 
Klimanetværket - efterfølgende har haft mulighed for at kommentere et første udkast. Energi-
forsyningspolitikken var også tema for klimaambassadørkurset i september sidste år, og på sit 
møde i oktober sidste år besluttede HB at uddybe politikken inden for en række områder og 
drøfte det reviderede udkast på et senere møde, inden det går i høring. Den opdaterede versi-
on af politikken er nu klar til høring.  
 
HB skal:  
Beslutte sit høringsudkast til Repræsentantskabet 
 
Bilag: 
5-1 Høringsudkast til revision af DN’s energipolitik 
 
 

FROKOST: 12.15 – 12.45 



 3 

 
 
6.  Beslutte ressourcer til øget klimaindsats 
Kl. 12.45 – 13.15 
 
Sagsfremstilling:  
Repræsentantskabet har besluttet, at DN senest marts-april 2017 skal afholde et fælles klima-
seminar for de faglige udvalg, samrådsformænd og andre interesserede, herunder DN Odense 
og klimanetværket. DN skal også afholde et kraftigt publiceret stort debatmøde om klima som 
led i projekt Grønt Folkemøde på Bornholm. Repræsentantskabet har besluttet, at finansierin-
gen skal holde sig inden for rammerne af den vedtagne AP2017. 
 
HB skal:  
Tiltræde hvorledes denne beslutning udmøntes jf. sekretariates indstilling. 
 
Bilag: 
6-1 AP2017 (udleveres på mødet) 
6-2 Indstilling til ressourcer for øget klimaindsats 

 
7. Beslutte høringsudkast til revision af DN's skovpolitik 
Kl. 13.15 – 14.05 
 
Sagsfremstilling:  
DN’s nuværende skovpolitik er fra 2011. Der er tale om en grundig revision af den eksisteren-
de politik med omfattende inddragelse af interessenter. HB har tidligere besluttet rammerne 
og strukturen for den nye politik. Høringsudkastet har været i en kort forhøring hos Naturfag-
ligt Udvalg, Skovnetværket, udvalgte medlemmer af HB og udvalgte eksterne forskere samt 
blandt flere af sekretariatets medarbejdere. Kommentarer fra forhøringen er i vid udstrækning 
indarbejdet eller gemt til videre opfølgning i næste fase. 
 
HB skal:  
Diskutere og godkende (evt. med ændringskommentarer) høringsudkast til DN’s skovpolitik.  
 
Bilag: 
7-1 Indstilling til DN’s skovpolitik 
7-2  Forslag til høringsudkast til DN’s skovpolitik 

 
 

PAUSE 10 MIN. 
 
 
8. Udvikling af ny strategi for DN’s arbejde med børn, skoler og børnefamilier, før-
stebehandling 
Kl. 14.15 – 15.00 
 
Sagsfremstilling:  
DN har fra 2010 til 2015 haft en vedtaget "Strategi for DN's arbejde med børn, unge og børne-
familier 2010-2015" og før det en "Strategi for DN's skoletjeneste 2006-2010". HB besluttede 
på sit møde d. 3. marts 2016, at der skal udarbejdes en ny strategi for området. Arbejdet er 
sat i gang og er integreret i AP 2017 under punkt 2.9: Udvikling af ny strategi for DN’s arbejde 
med børn, skoler og børnefamilier, som udgangspunkt for udvikling af nye projekter, lobby og 
dokumentation vedr. børns brug af naturen. 
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HB skal:  
Orienteres om og drøfte en plan for en proces frem mod en vedtagelse af en ny strategi – her-
under tidsplan, involvering af interne og eksterne interessenter, målgrupper, mål samt poten-
tielle konkurrenter og samarbejdspartnere.   
 
Bilag: 
8-1 Strategi for DN's arbejde med børn, unge og børnefamilier 2010-2015 
 
 
9. Kommende HB-møder  
Kl. 15.00 – 15.05 
 
Sagsfremstilling:  
HB kaster et blik på HB’s rullende arbejdsplan herunder og afstemmer forventningerne til 
dagsordenerne for de kommende HB-møder. I forhold til arbejdsplanen, som HB behandlede i 
januar, er der foretaget to mindre ændringer i dagsordenpunkterne i forhold til HB-seminaret: 
”Genbesøge DN’s Kystpolitik” er flyttet frem til juni-mødet, og ”Drøfte udviklingsperspektiver 
for nationalparker” er flyttet frem til septembermødet for at få input fra den planlagte natio-
nalparkworkshop, som afholdes 10. juni. Det foreslås under dette punkt at drøfte udflugtsmål 
på HB-seminaret samt ekstern oplægsholder vedr. verdensmål. 
 
 
10. Orientering om DN’s strategi vedr. revision af Natura2000-områderne  
Kl. 15.05 – 15.20 
 
Sagsfremstilling:  
Sekretariatet orienterer om strategien for at håndtere den i maj 2016 igangsatte revision af 
afgrænsningen af Natura 2000-områder. 
 
HB skal: 
Orienteres om DN’s strategi 
 
 
11. Orientering fra HB og sekretariatet  
Kl. 15.20 – 16.00 
 
Sagsfremstilling:  
HB bliver mundtligt orienteret om aktuelle emner af særlig betydning for DN’s politiske ledelse. 
Der henvises i øvrigt til de interne kommunikationskanaler DN Aktiv, Lobby-info, Presse-info 
og de faglige udvalgs mødereferater. Punktet refereres normalt ikke. 
 
 
12. Eventuelt 
Kl. 16.00 – 16.10 

 
 

HB's rullende arbejdsplan 2017 
 

REP-møde lør-søn. 25-26. marts 
Naturpolitisk debat med udgangspunkt i præsidentens naturpolitiske beretning 
Godkende Årsregnskab 2016 
Beslutte ændring af forretningsorden vedr. frist for indsendelse af AP-ændringsforslag 
Vælge folkevalgte HB-medlemmer. På valg er: Birgitte Marcussen, Merete Vigen Hansen 
Vælge personlige REP-medlemmer. På valg er: Folmer Hjorth Kristensen, Ida Bomholt Dyrholm Ja-
cobsen, Niels Hav Hermansen, Rune Engelbreth Larsen, Steen Hildebrandt 
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HB-seminar fre-lør. 28-29. april 
Indledende AP-drøftelse om DN’s sigtelinjer og FN’s verdensmål 
Beslutte om DN’s naturpolitik skal revideres 
Evaluere og følge op på forårets REP-møde 
Valg af REP-mødesteder 2018-2019 
Valg af HB’s repræsentant til Danmarks Naturfonds bestyrelse 
 
HB-møde onsdag 7. juni 
Drøfte skitse til efterårets REP-møde 
Beslutte DN's skovpolitik 
Beslutte DN’s energipolitik  
Genbesøge DN’s Kystpolitik 
Orienteres om og drøfte resultater af afdelingsundersøgelse 
Udvikling af ny strategi for DN’s arbejde med børn, skoler og børnefamilier, andenbehandling 
Omverdensanalyse som grundlag for arbejdet med AP2018 
Evaluering af nøgleprojekterne Fredningstjek og Grønt Folkemøde 
 
HB-møde fredag 18. august 
(som udgangspunkt uden sekretariatsoplæg) 
 
HB-møde fredag 22. september 
Beslutte opdateret budget 2017 på basis af halvårsregnskab 
Drøfte halvårsstatus for gennemførelse af aktiviteterne i AP2017 
Drøfte DN-udviklingsperspektiver for nationalparker 
Beslutte overordnede prioriteringer og rammer for AP2018 
Drøfte Danmarks Naturfonds strategi 
Beslutte HB’s møde- og arbejdsplan 2018 
 
HB-møde fredag 6. oktober 
Beslutte HB’s indstilling til AP2018 
Beslutte retningslinjer for præsident-valgkamp 
Mødes med Danmarks Naturfonds bestyrelse 
 
HB-møde torsdag 2. november 
Beslutte opdateret budget 2017 på basis af ¾-årsregnskab 
Beslutte stemmeanbefaling til ændringsforslag til AP2018 (afhængig af evt. ændring af proces)  
Beslutte stemmeanbefaling til eventuelle dagsordensforslag 
Drøfte efterårets REP-møde: dagsorden, HB’s rolle og den naturpolitiske beretning  
 
REP-møde lør-søn. 18-19. november 

Naturpolitisk debat med udgangspunkt i præsidentens naturpolitiske beretning 
Beslutte aktivitetsplan og budget for 2018 
 

HB-møde torsdag 14. december 
Evaluere og følge op på efterårets REP-møde 
Beslutte fredningsplan 2018-2019 
Julehygge 
 

Januar-mødet 2018 
Evaluere HB’s møde- og arbejdsform  
Beslutte HB’s arbejdsplan for 2017 (herunder også AP-processen) 
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