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Dato: 28. maj 2014
Til: HB på mødet 20. juni 2014
Sagsbehandler: Peter Mellergaard, 31 19 32 37, pm@dn.dk

REP-møde-steder i 2015
Sekretariatets indstilling
1: Faaborg – der er ledigt både forår og efterår,
og
2: Enten Horsens eller Aalborg, idet Horsens er ledigt om efteråret og Aalborg er ledigt både
forår og efterår.

Sagens kerne
Som en udløber af HB’s evaluering af REP-mødet i Oksbøl i november 2013 besluttede HB, at
valg af REP-møde-sted på grund af DN’s udbredte lokale forankring til dels er en intern politisk
problemstilling, og at den derfor hører hjemme i HB. Tiden er kommet til at fastlægge REPmøderne i 2015 og dermed mødestederne.

HB’s kriterier for valg af mødested
I januar 2013 besluttede HB, at valg af REP-møde-sted skal ske med udgangspunkt i følgende
kriterier:
1. Det prioriteres højt, at mødestedet har god siddeplads, god udenomsplads i pauser og under gruppearbejder og gode forhold for præsentationer.
2. Det prioriteres højt at lægge REP-møderne rundt i landet - under hensyntagen til transporttiden for flertallet af deltagerne. Hvis der er gode grunde til det, kan der af og til gøres
undtagelser fra hensynet til kort transporttid for flertallet.
3. Overnatning skal som udgangspunkt kunne ske på mødestedet eller i gåafstand fra det.
4. Normalsituationen for overnatning ændres fra eneværelse til to pr. værelse. Deltagere med
særlige behov skal have mulighed for eneværelse - om nødvendigt ved at overnatning så
foregår længere væk end i gåafstand.
Sekretariatet har udfoldet kriterierne i en ”kravspecifikation”, som danner grundlag for tilbudsgivning og forhandling med mulige mødesteder – se side 3-4.

Sekretariatets overvejelser
De optimale tidspunkter for møderne er 21.-22. marts og 21.-22. november. For forårsmødet
er der reelt ingen alternativer på grund af påsken og affaldsindsamlingen. Og for efterårsmødet gælder, at det skal ligge så sent som mulige af hensyn til AP-processen. For begge møder
gælder, at de så vidt muligt skal holdes langt væk fra ”sæsonen for friluftsliv”, hvis man gerne
vil have mange deltagere.

Udgangspunktet for Sekretariatets overvejelser har herefter været kriteriet om geografisk
spredning. Som det fremgår af listen over REP-møde-steder – se boksen nederst - er det
landsdelene Nordsjælland, Lolland-Falster, Nordjylland og Fyn, der står for tur. Nordsjælland er
”ude”, fordi de relevante konferencesteder er for dyre. Lolland-Falster er ”ude”, fordi der ikke
findes velegnede konferencesteder. Overvejelserne er herefter koncentreret om følgende:


Nordjylland – Comwell Hvide Hus i Aalborg opfylder kriterierne, herunder ligger det kun
300 meter fra stationen. Det vejer negativt, at der er langt at rejse for de fleste, og
prismæssigt er det i overkanten i forhold til alternativerne. Der er ledigt både forår og
efterår. Tilbudt deltagerpris: Cirka 2.270 kr.



Fyn – Hotel Faaborg Fjord opfylder kriterierne, dog således at transporten bliver lidt besværet af, at der skal køres i bus fra Odense Station. Til gengæld sker det ved hotellets
foranstaltning og er inkluderet i prisen. Der er ledigt både forår og efterår. Tilbudt deltagerpris: Cirka 1.900 kr.



Østjylland – Scandic Bygholm Park i Horsens opfylder kriterierne, hvis man kan leve
med at gå 1,5 km gennem en park fra stationen. Det vejer positivt i forhold til Aalborg,
at transporttiden for de fleste deltagere vil være to timer kortere. Der er ledigt om efteråret, men ikke om foråret. Tilbudt deltagerpris: Cirka 2.000 kr.

Hvad blev der af listen over gode REP-møde-steder?
Egentlig skulle dette dagsordenpunkt have taget udgangspunkt i en større liste over velegnede
REP-møde-steder, som HB kunne vælge ud fra de næste mange år – sådan som HB besluttede
på mødet i januar. Projektet har imidlertid vist sig at være urealistisk. Der er kun ganske få
konferencesteder i Danmark, som opfylder kriterierne, især hvis man ikke kan anvende de
dyre steder med deltagerpriser fra 2.500 kr. og opefter. Sekretariatet er dog til hver en tid
åben over for at vurdere forslag fra DN’s afdelinger om alternativer til de traditionelle store
konferencesteder. Udgangspunktet er i så fald ”kravspecifikationen” – med mulighed for, at
den kan fraviges, hvis der er gode grunde til det.

Om Landsdelstræf
Idéen om Landsdelstræf lever stadigvæk. Som en del af konklusionerne på Demokratiudredningen blev det besluttet, at der fortsat kan holdes Landsdelstræf efter beslutning i Repræsentantskabet, og at de så i givet fald skal holdes om foråret for at optimere budgetproceduren.
To forhold taler imidlertid imod at holde Landsdelstræf i 2015:
For det første at der er præsidentvalg. I givet fald
ville valghandlingen – som en del af en REPbeslutning om at holde Landsdelstræf – kunne flyttes
fra foråret til efteråret. Men da præsidentvalg er en
sjældent forekommende og ganske vigtig begivenhed
i DN, taler det for, at der skal være god tid til at gennemføre det. Og alt andet lige taler det for, at der i
2015 skal være to REP-møder.
For det andet, at Repræsentantskabet har besluttet,
at det på forårsmødet i 2015 skal være muligt for
Repræsentantskabet at træffe beslutning om, hvilket
medie, der er bedst egnet til omtale af ture og arrangementer. Med det udgangspunkt, skal der altså være et forårs-REP-møde. Og da landsdelstræffene i
givet fald også skulle ligge om foråret, kan de dermed som udgangspunkt ikke gennemføres i 2015.

Ti års REP-møde-steder
April 2005: Helsingør
November 2005: Kolding
April 2006: Faaborg
November 2006: Vejle
April 2007: Herning
November 2007: Esbjerg
April 2008: Korsør
November 2008: Kolding
April 2009: Silkeborg
December 2009: København
November 2010: Horsens
Maj 2011: København
Marts 2012: Skærbæk
April 2013: Vejle
November 2013: Oksbøl
April 2014: Korsør
November 2014: Holstebro
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Dato: 30. april 2014
Til: Potentielle mødesteder
Sagsbehandler: Sonja M. Poulsen, 31 19 32 66, smp@dn.dk

DN’s repræsentantskabsmøder
- krav til mødestedet
Danmarks Naturfredningsforening (DN) holder repræsentantskabsmøde 1-2 gange årligt forskellige steder i landet. Møderne finder normalt sted fra lørdag kl. 13 til søndag kl. 13. Her er
en specifikation af krav til mødestedet.
Lokaler
1. Et plenumlokale med mindst 200 siddepladser i skolebordsopstilling, plads til talerstol og 35 siddepladser på begge sider af talerstolen.
2. 5-10 grupperum, hvoraf nogle har plads til 30-40 deltagere.
3. Et stort lobby-areal i nærheden af plenumlokalet til pauser. Flere serveringssteder til forplejning i pauserne, så der ikke opstår lange køer.
4. Et stort tjek-ind areal.
5. Særskilt lokale til middag (dvs. ikke plenumlokalet).
6. 2 lokaler (med bar - deltager betaler selv) til socialt samvær om aftenen, et lokale til musik
og dans og et hvor der er ro til at tale sammen, gerne tæt på hinanden.
Teknik
Som udgangspunkt kun i plenumlokale:
1. Velfungerende projektor og stort lærred til visning af præsentationer fra medbragt pc.
2. Lydanlæg med digital optagelse af al tale fra talerstol og vandrende mikrofoner.
3. Mindst 5 løse (vandrende) mikrofoner.
4. Klaver.
Overnatning
1. 200 personer i dobbeltværelse, eventuelt også nogle værelser med plads til 3-4 personer,
eventuelt med opredning.
2. Alle værelser på mødestedet eller i gåafstand.
3. Uden at det er et ultimativt krav: Mulighed for tjek-ind på værelser, når mødedeltagerne
ankommer fra midt på formiddagen (så de undgår at skulle bruge en pause om eftermiddagen til at gøre det).
Beliggenhed
Uden at det er et ultimativt krav, prioriteres det højt, at mødestedet ligger i gåafstand fra en
station. Hvis ikke, skal der ved mødestedets eller ved DN’s foranstaltning organiseres bustransport fra/til nærmeste station.
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Forplejning
Mindst 80 procent økologisk mad og drikke, gerne lokalt produceret, gerne i forbindelse med
naturpleje og under alle omstændigheder lavet af klima- og miljøvenlige råvarer. Som udgangspunkt bør forplejningen ikke være væsentlig dyrere end ikke-økologisk, idet der anvendes mindre kød og/eller billigere udskæringer.
Menuen udarbejdes i samarbejde med DN, og det kan muligvis blive relevant med alternative
leverandører til mødestedets standard fødevareleverandører. Der skal tages højde for, at de
fleste mødedeltagere er midaldrende/ældre mænd med god appetit - så menuen skal være
”robust”.
Følgende serveringer indgår:
 Isvand i kander til rådighed hele tiden (ikke vand i flasker).
 Frugt til rådighed hele tiden.
 Frokost lørdag. Enkel buffet eller lignende, der er til rådighed for deltagerne fra kl. 11.30 til
12.45 i takt med, at de ankommer. Gerne til fortæring uden kniv og gaffel og under alle
omstændigheder ”robust”, da mange mødedeltagere er sultne efter en lang rejse.
 Eftermiddagskaffe og kage i pause lørdag cirka kl. 15.
 Håndmad og håndbajer i pause lørdag cirka kl. 17.30.
 Middag – 2 retter, ½ flaske vin pr. deltager.
 Morgenmad søndag.
 Frokost søndag – enkel buffet eller lignende, som kan indtages hurtigt, idet deltagerne enten er på vej hjem eller på vej til ekskursion.
 Kaffe og kage til at medbringe på ekskursion søndag eftermiddag – cirka 130 deltagere.
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