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Dato: 12. december 2015
Til: HB
Sagsbehandler: Thomas Eriksen, ter@dn.dk, 31 19 15 58

Skitse til forårets REP-møde 2016
Næste REP-møde finder sted på Konventum - LO Skolens konferencecenter ved Helsingør i
weekenden 9.-10. april. Her følger en programskitse og nogle foreløbige bud på inspirationsdelen af mødet. HB kan komme med input til skitser/overvejelser med henblik på, at der senest
10 uger før mødet, altså i uge 4, ligger et foreløbigt program som grundlag for indkaldelse til
mødet.
Det politiske indhold: Sidste frist for ønsker/bidrag til dagsordenen, herunder anmeldelse af
kandidaturer til valgene til vicepræsident, HB, faglige udvalgs formænd og Personligt valgt
medlem (PVM), er seks uger før mødet, dvs. 27. februar. Det betyder, at vi først sidst i februar/ starten af marts kender omfanget af de vedtægtsbestemte dagsordenpunkter og eventuelle
yderligere politiske punkter, som måtte blive besluttet af Dagsordenudvalget.
Følgende er på valg:
Vicepræsidentposten:
HB-poster:
Formand for Miljøfagligt udvalg:
Personligt valgte medlemmer:

Thorkil Kjeldsen
Jørgen Jørgensen og Sascha V. Nicolajsen
Jens Chr. Tjell
Ib Johnsen, Margrethe Auken, Søren Eller, Poul HaldMortensen, Evald Vestergaard

Inspirationsdel: En læring fra de senere REP-møder er, at inspirationsdelen af et REP-møde
skal tilrettelægges i meget god tid. Dels af hensyn til kvaliteten, dels for at programmet foreligger så velbelyst som muligt, når tilmeldingen starter. Sammenholdt med ovenstående betyder det, at inspirationsdelen skal tilrettelægges på en skalérbar måde.
På side 3 følger en programskitse med følgende udgangspunkter:
 Valg til vicepræsidentposten
 Valg til to poster til HB
 Valg til posten som formand for MFU
 Plads til evt. yderligere politiske dagsordenpunkter.
Overvejelser om tid: I den udstrækning forudsætningerne for programskitsen ikke holder, vil
det være muligt at skaffe op til to timer ekstra mødetid på tre måder: 1) Skære i inspirationsdelen, 2) Skære i dagsordenpunktet ”Repræsentantskabet har ordet” og 3) Begynde middagen
senere. Principielt ville der også kunne skaffes ekstra tid ved at begynde mødet tidligere end
kl. 13, men det ville give problemer for de aktive i ”udkanten” og/eller kræve ekstra overnatning. Endelig ville man kunne skaffe mødetid ved at droppe ekskursionerne. Begge tiltag ville
være stærkt upopulære. Af den årsag fraråder Sekretariatet, at de bringes i anvendelse.

Inspirationsdelen – omfang og metoder


Mangfoldig, dvs. om mange emner. Det er muligt, men ikke afklaret, om vi kan bruge de
tre oplægsholdere Mickey Gjerris, Henrik Beha Pedersen og Jacob Heilmann-Clausen, som
ikke blev benyttet i efterårets REP-møde pga. snekaos.



Uformel, dvs. ingen forhåndstilmelding, men fri mulighed for at vælge mellem forskellige
enmer/samtaler.



Dialogboder opprioriteres som inspirationsmetode ved, at emnerne er beskrevet i dagsordenen, at de annonceres fra talerstolen før kaffepausen, at pausen bliver lidt længere og
ved at de senere på dagen fungerer som et tilvalg på linje med workshops.



Middagen begynder kl. 19 i stedet for kl. 20 eller 20.30. Der holdes, måske, en festtale af
en frivillig/aktiv med noget på hjertet?

HB: Nedenstående bud på debat og dialogboder er en bruttoliste, sådan som Sekretariatet
tænker det pr. midten af december. Nye idéer er velkomne, så der bliver et bedre grundlag for
at prioritere.

Inspiration og debat – foreløbige overvejelser


Tør vi det vilde. Mickey Gjerris



Plastic Change. Henrik Beha Pedersen



Biodiversitet i skoven i historisk og forvaltningsmæssigt perspektiv. Jacob HeilmannClausen



Hvis nogle af disse ikke kan, så kan de blive erstattet med andre emner, som er relevant set i AP-sammenhæng

Dialogboder – foreløbige overvejelser
”Dialogboder” er steder (boder) på mødestedets udenomsarealer, hvor der er infomaterialer og
én eller flere medarbejdere eller afdelinger, som man kan tale med om et bestemt emne. Dialogboderne er i pauserne.


Biodiversitet NU. Pprojektet er nu rullet ud i fuld skala. Bliv klog på, hvordan projektet
fungerer, og hvad du kan bruge det til.



Fredningstjek. Fredningstjek er en folkelig metode til at sikre, at DN og naturen får fuldt
udbytte af de mange ressourcer, som DN og samfundet gennem årene har lagt i fredninger. Og projektet er en bragende succes. Bliv klog på projektdesign og resultater. Og
bliv inspireret til fredningstjek i din afdeling.



etc.



Og vi skal spørge flere afdelinger, om de vil præsentere, nogle af de projekter, de arbejder med.
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Programskitse

BESLUTTE

DRØFTE

INSPIRERE

LØRDAG
13.00 --------------13.30
14.00 ---------------

13.00 – 13.10: Velkomst, valg af dirigent, valg af stemmeudvalg
13.10 – 15.00: Præsidentens naturpolitiske beretning
- cirka ½ time med efterfølgende tids- og emnestyret
debat i cirka 1½ time.

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

15.00 – 15.10: Præsentation af dialogboder

15.30

15.10 – 16.00: Kaffepause og (programsatte) dialogboder

16.00 --------------16.30
17.00 --------------17.30
18.00 --------------18.30

16.00 – 17.15: Personvalg:

Vicepræsident, 5-10 minutter eller 30 minutter

HB-medlemmer – 50 minutter

Formand for MFU – 5-10 minutter eller 30 minutter

Personlige REP-medlemmer – skriftligt, 5-10 minutter
17.15 – 19.00: Inspiration
Mange inspirerende aktiviteter efter eget valg.

Debat om 3-4 emner.

Fortsat besøg i dialogboder.

Mulighed for at klæde om før middag.

19.00
MIDDAG
Socialt samvær
SØNDAG
09.00 --------------

09.00 – 09.30: Årsregnskab + valg af revisor

09.30
10.00 -------------10.30
11.00 -------------11.30
12.00 ---------------

09.30 – 11.00: Repræsentantskabet har ordet
Tids- og emnestyret debat om 5-6 emner, som er fremsat frem til
den 7. marts elektronisk på DNs hjemmeside.

11.00 – 11.30: Annoncering af ture og arrangementer

11.30 – 12.00: Eventuelt + mødeafslutning
12.00 – 12.45: Frokost og klargøring til ekskursioner

12.30
13.00 --------------13.30

Ekskursioner, cirka 2½ time

En tur med lang gåtur indlagt.

En tur for gangbesværede.

14.00 --------------14.30
15.00 ---------------
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