BILAG 6-1
Dato: 21. maj 2014
Til: OU på mødet 11. juni og HB på mødet 20. juni 2014
Sagsbehandlere: Nick Leyssac, Majken Sundahl og Peter Mellergaard, pm@dn.dk

Skitse til efterårets REP-møde 2014
Næste REP-møde finder sted i Musikhuset i Holstebro i weekenden 22.-23. november.
En læring fra forårets REP-møde var, at inspirationsdelene af et REP-møde skal tilrettelægges i
meget god tid, bl.a. med det formål, at programmet foreligger så velbelyst som muligt, når
tilmeldingen starter. Det vil forventeligt øge deltagelsen. Og som en sideeffekt vil den tidlige
planlægning gøre det muligt og meningsfyldt at involvere Organisationsudvalget og Hovedbestyrelsen med rettidig omhu :-)
Det politiske indhold af REP-mødet styres af Dagsordenudvalget. Da der kan fremsættes (politiske) dagsordenforslag frem til 6 uger før REP-mødet, kan den endelige REP-møde-dagsorden
og dermed det endelige REP-møde-program først udarbejdes ret kort tid før udsendelsen af
dagsordenen. Dette er imidlertid ikke til hinder for tidlig planlægning af inspirationsdele – de
skal blot være tilrettelagt på en måde, så de kan nedjusteres, hvis det viser sig, at noget politisk kommer til at fylde mere end først planlagt.
En anden læring af forårets REP-møde var, at der skal informeres meget tidligt om det kommende REP-møde, og at tilmeldingen skal begynde passende tidligt. Dette fordi mange afdelinger formentlig beslutter deres repræsentation på et bestyrelsesmøde. Derfor vil der umiddelbart efter sommerferien blive sendt en indkaldelse til samtlige afdelingsmailbokse (og i DN
Torsdag) med det foreløbige program og en opfordring til at beslutte afdelingens to repræsentanter – om nødvendigt ved et punkt på næste bestyrelsesmødes dagsorden. Indkaldelsen vil
blive fulgt op af en lækker invitation med det næsten-færdige program inkl. beskrivelse af ture
og workshops 10 uger før mødet, hvor også tilmeldingen begynder.
På side 2 følger en skitse til efterårets REP-møde med udgangspunkt i de indholdsmæssige
fokuspunkter, som HB nikkede til på mødet 2. maj: Mere debat, mere inspiration, mere naturpolitik.
OU og HB bedes komme med input til skitsen.

REP-møde-overblik november 2014
LØRDAG
13.00 --------------13.30
14.00 --------------14.30

Velkomst, valg af dirigent, valg af stemmeudvalg
Præsidentens naturpolitiske beretning (½ time) med efterfølgende tids- og emnestyret debat (1 time). Disposition for
beretningen udsendes med dagsordenen, så deltagerne bedre
kan forberede sig på debatten.

15.00 --------------15.30
16.00 ---------------

Kaffepause, ½ time
AP2015. Forelæggelse af FU’s forslag, forelæggelse af
ændringsforslag, debat og afstemning. 1 time.

16.30
17.00 ---------------

Besøg af miljøministeren, 1 time

17.30
Sandwichpause, ½ time

18.00 --------------18.30
19.00 ---------------

Biodiversitet NU, 1½ time

Status og spørgsmål v/ projektlederen (Nora)

Inspirerende/provokerende oplæg v/ nn

Debat

19.30
20.00 --------------- Middag og socialt samvær
SØNDAG
09.00 --------------09.30
10.00 --------------10.30
11.00 --------------11.30
12.00 --------------12.30
13.00 --------------13.30
14.00 ---------------

Repræsentantskabet har ordet. 1 times tids- og emnestyret debat
om 4-6 emner efter Repræsentantskabets valg - baseret på forslag, der
er udsendt med dagsordenen og supplerende forslag, der er tilkommet
under mødet i løbet af lørdagen.
Dagsordenpunktet Eventuelt + mødeafslutning, ½ time
Workshops om forskellige emner, 1½ time

Projekt Biodiversitet NU – mere i dybden end lørdag

Vandets Dag 2015

bla. bla.

bla. bla.
Frokost, håndmadder. ½ time
Korte ekskursioner, 2½ time
Et par tilbud om korte ekskursioner,
eventuelt en af dem dedikeret til registrering af arter inden for Projekt Biodiversitet NU

Lang ekskursion
4-5 timer
Mulighed for at
fravælge workshops
til fordel for en lang
ekskursion med
madpakke, eventuelt med lang gåtur,
eventuelt to lange
ekskursionstilbud,
hvoraf det ene
primært er i bus.

14.30
15.00 ---------------

BESLUTTE

DRØFTE

INSPIRERE
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