Dato: 25. oktober 2016
Til: Organisationsudvalget
Sagsbehandler: Nick Leyssac, nl@dn.dk, 31 19 32 50

Referat af møde i Organisationsudvalget
Mandag d. 24. oktober 2016
Tid: Kl. 10.45 - 15.30
Sted: Cafeen Den Gamle Arrest, Klostergade 1, 7100 Vejle.
Deltagere: Bjørn Petersen, John Clausen, Jørgen Jørgensen, Kaj Edlund, Niels Hilker, Pia Ellegaard Jørgensen.
Observatør fra HB: Birgitte Marcussen og Merete Vigen Hansen.
Afbud: Maria Landschoff Gudiksen, Ida Bomholt Dyrholm Jacobsen
Fra Sekretariatet: Jörn Eskildsen, Mads Peter Aagaard Madsen og Nick Leyssac (referent).

1.
Metoder til fejring, anerkendelse og videndeling
Kl. 10.45 – 11.30
Sagsfremstilling: På sidste OU-møde besluttede OU ikke at udpege en Årets afdeling på REPmødet. Til gengæld var der enighed om at arbejde videre med spørgsmålet om fejring, anerkendelse og videndeling. På den baggrund lægges der hermed op til drøftelse af, hvordan vi i
DN kan blive bedre til at give skulderklap, erkendtlighed og inspiration til hinanden, uden af
det ender i x-factor.
OU skal: Drøfte hvordan vi kan blive bedre til fejre, anerkende og videndele i DN
Konklusion: Det blev efter en grundig drøftelse besluttet, at der skal udarbejdes et nyt oplæg
til næste møde. I stedet for at fejre en Årets afdeling, der giver mindelser om x-factor, skal
oplægget fokusere på handlinger og initiativer der inspirerer. Derfor skal fejringen have et andet navn f.eks. Årets inspirationspris eller noget lignende. Fejringen er primært indadrettet i
DN, men gerne følges op som inspiration i Natur & Miljø, for at fortælle om hvad DN også er.
Modellen der er beskrevet i bilaget til mødet d. 16. juni kan bruges, men kriterierne for udvælgelse skal skrives meget mere åbent og rettet mod en bred vifte af initiativer og handlinger,
der kan være inspirerende for andre.
2.
Samrådsinspirationsdagen den 28. januar 2017
Kl. 11.30 – 12.00
Sagsfremstilling: DN afholder igen samrådsinspirationsdag i starten af året. Formålet er at give
mulighed for videndeling og at inspirere samrådene til årets arbejde. Da OU evaluerede sidste

inspirationsdag, var der enighed om, at dagen var forløbet rigtig godt – med god erfaringsudveksling, spændende oplæg fra Christian Poll, god ordstyrer og godt gruppearbejde, selvom
der var lidt for kort tid til det. Alle var enige om, at vi skal have en SR-inspirationsdag igen
næste år, at OU så vidt muligt skal deltage, og at den 28. januar vil være en passende dato.
Til den tid har DN fået en ny administrerende direktør, og samrådsinspirationsdagen vil være
en oplagt mulighed for at direktøren møder denne vigtige del af organisationen.
OU skal: Komme med input til programmet for kommende Samrådsinspirationsdag.
Konklusion: Udvalget kom med en lang række af idéer til en kommende Samrådsinspirationsdag. Det blev understreget at Samrådsinspirationsdagens fokus skulle være netop at inspirere
til arbejdet i samrådene og hvordan samrådene kan blive en (inspirerende) ramme for afdelingerne at hente viden fra. Samtidigt skulle Samrådsinspirationsdagen også være input fra samrådene til HB/sekretariatet.
Nedenstående er konkrete input fra OU:
-

Oplæg fra alle samråd (f.eks. 1 ting der er lykkedes godt i 2016)
Gruppearbejde (gerne forskellige emner parallelt, så ikke alle gruppearbejder om det
samme og der bliver plads til at vælge).
Den nye direktør
DN Årshjul med kampagner, AP, Naturens Universitet, planer i høring o.s.v.
Om kampagner i DN, eventuelt med udgangspunkt i Kystkampagnen.

---------------Frokost: kl. 12.00 – 12.45
---------------3.
Valgperioden og sammensætningen af samrådsformandsskaber
Kl. 12.45 – 13.15
Sagsfremstilling: På sidste OU-møde var der klar opbakning til at behandle spørgsmålet om at
forlænge samrådenes valgperioder fra et til to år og samtidig drøfte muligheden for at udvide
samrådsformandskabet fra 3 til 5 mennesker.
OU skal: Beslutte om OU vil opfordre til en ændring af vedtægternes § 6, og i givet fald processen for det.
Konklusion: OU var enige om at opretholde status quo, så valgperioden fastholdes og et formandskab på 3. Pia Ellegaard Jørgensen ønskede en ændring af størrelsen, så der eksplicit
skal være flere i samrådsformandsskabet end 3. Det skal nævnes at 3 samråd i en pragmatisk
praksis fungerer med et formandskab der overstiger 3 personer.
I forbindelse med behandlingen af punktet blev det Vestjyske samråds praksis med opsamling
af årsberetninger fra afdelingerne delt. Vestjydsk samråd har altid en årsberetning på deres
første møde i samrådet. Det er en god anledning til at reflektere over samrådets berettigelse
og fremtidige aktiviteter.

4.
Organisering omkring formandsrollen
Kl. 13.15 – 14.00
Sagsfremstilling: I forbindelse med OU’s drøftelse af muligheden for at begrænse valgperioden
for afdelingsformænd, var der enighed om ikke at indføre en begrænsning, men til gengæld i
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endnu højere grad have fokus på, hvordan man organiserer sig i afdelingerne omkring formandsposten. Det er et fokus hos organisationskonsulenterne, der løbende rådgiver formændene – primært på opfordring, og som hvert år afholder formandskursus for nye formænd i
starten af året. Desuden ligger der på Frivilligsiden en beskrivelse af formandens rolle samt om
arbejdsdeling, som OU tidligere har udarbejdet. Spørgsmålet er, om der bør gøres mere eller
andet, og i givet fald hvad og hvordan.
OU skal: Drøfte, hvordan vi kan styrke fokus på organisering omkring formandsposten.
Konklusion: Det blev anbefalet at der arbejdes videre med:
- Kursus i regi af Naturens Universistet for ”gamle” formænd, med fokus på ledelse af frivillige, organisering og egen ledelsesstil.
- Formandsinspirationsdag, med bredt fokus der kan inspirere formænd til arbejdet i afdelinger.
Drøftelserne under punktet kredsede meget omkring rekruttering af nye frivillige og organisering af arbejdet. Til næste møde skal organisationskonsulenterne præsentere et oplæg om behovet for organisatorisk støtte til afdelingerne, (samråd og netværk?) fra sekretariatet. Oplægget skal også indeholde et overslag på status i afdelingerne, uden at være en evaluering af
navngivne afdelinger. Hvor mange har brug for hjælp, hvilken hjælp er der behov for, hvilket
niveau er optimalt/passende?
-------KAFFEPAUSE 14.00 – 14.15
--------

5.
Personligt valgte medlemmers rolle i organisationen
Kl. 14.15 – 15.00
Sagsfremstilling: På sidste OU-møde opfordrede Ida til, at man husker at informere de personligt valgte forud for REP-møderne. Sekretariatet udsender officielt dagsordensmateriale til alle
og henviser desuden til DN Torsdag, men kan ikke videresende personlige henvendelser til REP
forud for møderne. I den forbindelse gav Bjørn udtryk for, at de personligt valgte medlemmer i
højere grad skulle (forpligtes til at) påtage sig bestemte roller/opgaver, og blive valgt på disse;
ikke bare på deres egenskaber, og OU ønskede at tage dette spørgsmål op.
OU skal: Drøfte om DN kan og skal styrke de personligt valgte medlemmers rolle, og i givet
fald hvordan.
Konklusion: Et lille flertal i OU bakkede op om fordelene ved at have personligt valgte medlemmer i repræsentantskabet. Der var dog også flere medlemmer, som mener at personligt valgte
er et levn fra fortiden. Udvalget mente generelt at de personligt valgtes kompetencer skal bruges aktivt. I den forbindelse blev der spurgt ind til hvordan personligt valgte bydes velkommen
i DN og introduceres til deres rolle. Sekretariatet vil følge op.
6.
Kommende møder i 2017
Kl. 15.00 – 15.20
Sagsfremstilling: Foreningskalenderen for 2017 er netop besluttet af HB, og det samme er
HB’s forslag til aktivitetsplan for 2017. Det giver OU et godt udgangspunkt for at drøfte OU’s
møde- og arbejdsplan. Indtil videre står der et punkt på den løbende dagsorden, nemlig ”Forskudte valgperioder i OU (opfordring fra HB i forbindelse med valget til OU i foråret 2016)”, og
derudover bliver der sandsynligvis rejst en række forslag til senere drøftelser i løbet af mødet.

3

OU skal: Overveje forslag til punkter for møder i 2017 i relation til HB’s arbejdsplan og AP2017
samt beslutte datoer for 2 møder i 2017 (samt evt. reservation af et tredje)
Konklusion: Møder i 2017:
Fredag d. 24. marts (optil REP mødet i Vejle/Vingsted inkl. overnatning og eventuelt møde lørdag formiddag)
Tirsdag d. 26. september (Vejle)
Punkter til næste møde 24. marts:
-

Fejring fortsat (jf. pkt. 1)
Overblik på det organisatoriske støttebehov (jf. pkt. 4)
Forskudte valgperioder i OU
Procedure ved præsidentvalgkampen (eftersyn af eksisterende)
Oplæg fra Jørgen Jørgensen om en eventuel ”stillingsbeskrivelse” for en præsident i DN

10. Eventuelt
Kl. 15.20 – 15.35
-

Ida Bomholt Dyrholm Jacobsen udtræder af OU. Der skal findes en kandidat til at supplere Idas plads. Udvalget ønskede umiddelbart en profil a la Ida, som kan repræsentere et ”yngre” DN i OU.
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