Dato: 4. november 2016
Til: Repræsentantskabet på mødet 19.-20. november 2016
Sagsbehandler: Mads Peter Aagaard Madsen, 31 19 32 33, mads@dn.dk

Dagsorden for repræsentantskabsmøde
Lørdag-søndag 19.-20. november 2016
Sted
Hotel Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2, 9000 Aalborg
Tlf.: 9813 8400, www.comwellaalborg.dk
Dagsordenudvalg
Samråd
Samråd
Samråd
Samråd
Samråd
Samråd
Samråd
Samråd

Nordjylland: Kaj Edlund
Vestjylland: John Clausen
Midtjylland: Alfred Borg
Sydjylland: Birger Marcussen
Fyn: Pia Ellegaard Jørgensen
Region Sjælland: Niels Hilker
Nordsjælland: Knud Eskesen
Storkøbenhavn: Niels Theisler

Repræsentantskabet beslutter
Repræsentantskabet drøfter

OM DAGSORDEN OG REFERAT
Denne dagsorden er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i DN's vedtægter § 9, stk. 2, 3 og 4.
Dagsordenerne til DN's REP-møder udarbejdes af et Dagsordenudvalg bestående af en repræsentant for hvert samråds formandskab. Udvalgets virke er
reguleret af § 1 i Repræsentantskabets
forretningsorden.
Al tale i mikrofoner under REP-mødet vil
blive optaget digitalt. Efter mødet vil der
blive udarbejdet et referat i henhold til
bestemmelserne i Repræsentantskabets
forretningsorden § 5.
Referatet vil sammen med lydfilerne fra
optagelsen blive offentliggjort på
www.dn.dk/rep2016.

Repræsentantskabet inspireres

12.00

1
13.00 –
13.10

Indtjekning, udlevering af elektroniske stemmeenheder, nybegyndermøde, frokost
Velkomst og valg af dirigent
Nordjyllands Samråd byder velkommen. Evt. fællessang. Repræsentantskabet vælger
dirigent. Dagsordenudvalget foreslår valg af advokat Peter Lambert.
Dirigenten styrer afviklingen af dagsordenens punkter, herunder overholdelse af tidspunkter. Dagsordenudvalgets forslag til behandling af dagsordenens punkter er til dirigentens
overvejelse, men dirigenten beslutter behandlingen.

2
13.10

3
13.10 –
14.55

Valg af stemmeudvalg
Dagsordenudvalget foreslår valg af Michael Leth Jess og Michael Vendelbo, direktører i
DN's sekretariat. Stemmeudvalget skal træde i funktion, hvis det elektroniske afstemningssystem mod forventning skulle bryde sammen.
Præsidentens beretning
Sagsfremstilling: Ella Maria Bisschop-Larsen fremlægger i henhold til vedtægternes § 11,
stk. 3 en naturpolitisk beretning. Den er et oplæg til en bred politisk debat, men skal ikke
godkendes.
Forslag til behandling: Debat i plenum. Dagsordenudvalget anbefaler dirigenten at beslutte taletidsbegrænsning på 2 minutter.

14.55 –
15.00

Demonstration af elektroniske stemmeenheder og præsentation af dialogboder.

15.00 –
15.30

Kaffepause – med besøg i dialogboderne

4
15.30 –
15.45

Valg af repræsentant til Danmarks Naturfond
Sagsfremstilling: Repræsentantskabet vælger for en 3-årig periode en repræsentant til
Danmarks Naturfonds bestyrelse. Repræsentantskabets nuværende repræsentant, Lars
Schønberg-Hemme, DN Brønderslev, genopstiller. Poul Evald Hansen, DN Albertslund,
nyopstiller.
Forslag til behandling: Hver kandidat får mulighed for en 5 minutters valgtale til supplering af kandidatens skriftlige valgprogram. Herefter gennemføres der afstemning.
Bilag 4-1: Valgprogram for Lars Schönberg-Hemme
Bilag 4-2: Valgprogram for Poul Evald Hansen
Bilag 4-3: Repræsentantskabets udpegning af medlem til bestyrelsen i Danmarks Naturfond

5
15.45 –
16.45

Rapport om naturnationalparker
Sagsfremstilling: Repræsentantskabet bestilte en udredning om naturnationalparker i
store skovområder. Den leverede NIRAS i august. Repræsentantskabet skal tage stilling til
rapportens opfølgning.
Forslag til behandling: Præsentation og debat efterfulgt af elektronisk afstemning.
Bilag 5-1: Naturnationalparker – forslag til Repræsentantskabets behandling af rapporten
Bilag u. nr: NIRAS-rapport – Eksempelprojekt om naturnationalparker

17.00 –
17.30

6
17.30 –
19.00

Kaffepause – med sandwich og besøg i dialogboderne

Godkendelse af Aktivitetsplan 2017 og Budget 2016
Sagsfremstilling: DN’s aktivitetsplan med tilhørende budget prioriterer år-til-år mellem de
mange opgaver, som flyder ud af DN’s brede formålsparagraf. Aktivitetsplanen bliver
skabt i en åben proces med Repræsentantskabet som besluttende myndighed. Resultatet
af processen kan ses som en ’kontrakt’ mellem Repræsentantskabet og Hovedbestyrelsen/Sekretariatet om, hvad foreningen skal udrette til næste år.
For at sikre en velordnet, velbelyst og demokratisk behandling af ændringsforslag fremlægger HB sit forslag til Aktivitetsplan og Budget mindst 5 uger før REP-mødet. Fristen for
at fremsætte ændringsforslag er 2 uger før mødet - dvs. efter udsendelse af denne dagsorden. Derfor eftersendes bilag 6-4.
Forslag til behandling: Dagsordenudvalget anbefaler følgende:
1. Præsidenten gennemgår hovedlinjerne i HB’s forslag til aktiviteter.
2. Økonomidirektøren gennemgår hovedlinjerne i HB’s forslag til budget.
3. Eventuelle ændringsforslag behandles forslag for forslag således:


Først præsenterer forslagsstilleren forslaget



Derefter meddeler og begrunder et HB-medlem HB’s stemmeanbefaling



Derefter debat om forslaget



Til slut afstemning om forslaget

4. Der stemmes om HB’s forslag til AP2017 med eventuelle ændringer som følge
af udfaldet af afstemningen om ændringsforslagene.
Bilag 6-1: HB’s forslag til AP2017
Bilag 6-2: Budget 2017
Bilag 6-3: Forklaring af budgetsammenligning 2016-2017
Bilag 6-4: Ændringsforslag og HB’s stemmeanbefaling fremsendes ikke med post, men
lægges på dn.dk/rep2016 og udleveres på tryk til mødet
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7
18.45 –
19.00

19.30

Afstemning til ’REP har ordet’
Fristen for at afgive forslag til ’REP har ordet’ er kl. 15.30. Forslagene bliver udleveret på
tryk i pausen kl. 17. Der gennemføres en afstemning om, hvilke forslag der skal behandles under søndagens punkt, ’REP har ordet’.
Middag med festtale af Mickey Gjerris om dilemmaer, der knytter sig til kød, miljø og
natur. Efterfølgende socialt samvær, inkl. musik

Se søndagens program
3

07.30 –
08.45

8
09.00 –
10.00

Morgenmad. Udtjek af værelse senest kl. 10.00

Repræsentantskabet har ordet
Sagsfremstilling: 4-6 små debatter. Sådan:


Forslag til emner er på forhånd afgivet elektronisk – enten som omtalt i DN Torsdag
ved at indsende til sekretariatet eller på de opstillede computere bagest i mødesalen.



Lørdagens afstemning har resulteret i, at emnerne ligger fast



Hver debat indledes med et 4 minutters oplæg fra forslagsstilleren.

Herefter er der indlæg fra salen på højst 1 minut inden for en ramme af i alt 10-15 minutter efter dirigentens vurdering.

9
10.00 –
10.15
10.15 –
10.30

10
10.30 –
12.00

Eventuelt og mødeafslutning
Mulighed for at opfordre, udfordre og oplyse i passende udstrækning. Herefter afslutter
præsidenten REP-mødet. DN Aalborg præsenterer turene.

Lokaleskift og toiletbesøg
Repræsentantskabet fordeler sig i 3 lokaler som overgang til næste punkt på dagsordenen.
Workshop
Sagsfremstilling: Dilemmaer, der knytter sig til kød, miljø og natur. Workshoppen har ophæng til lørdagens festtale af Mickey Gjerris. Workshoppen leverer input til en ’DN mener’
om kødproduktion og kødforbrug.
Bilag 10-1: Udkast til 'DN mener' om kødproduktion
Pause: 12.00-12.30

11
12.30 –
15.00

Frokostpause: 12.00-13.00

Lange ture med afgang kl. 12.30 (præcis)
Tur 1: Flora og fauna-tur til Lille Vildmose
Tur 2: Naturgenopretning i Lille Vildmose
Tur 6: Tur til Egholm
NB: På de lange ture medbringes frokost og
drikkevarer i bussen. Frokosten spises ikke
på hotellet.

Korte ture med afgang kl. 13 (præcis)
Tur 3: Tur til Østerådalen
Tur 4: Tur til Reno-Nord
Tur 5: Tur til Nordjyllandsværket
NB: På de korte ture spises frokosten på
hotellet inden afgang. Der medbringes ikke
frokost på turene.

Bilag 11-1: Turoversigt

Alle ture slutter med ankomst til hotellet ca. kl. 15.00
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