
Formandens tale pål repræsentantskabsmødet

Bestyrelsen i Syddjurs afdelingen består af mange nyvalgte medlemmer.

Mange af os har været medlem af DN i mange år, personligt har jeg været medlem i omkring 
50 år.

 Adskillige af  DN Syddjurs bestyrelses nye medlemmer har været foreningsaktive i andre 
foreninger og tilsammen har bestyrelsen derfor stor erfaring med forenings arbejde og 
foreningsdemokrati.

Vores aktive deltagelse i DN`s foreningsarbejde har givet os lidt af et demokratisk chok.

Jeg vil derfor forklare hvorfor vi har fremsendt vores ændringsforslag til forretningsordenen 
for afdelingsbestyrelser og hvorfor vi tilslutter os Hovedbestyrelsens ændringsforslag.

Dem der udarbejdede forretningsordenen for afdelingsbestyrelse forudså, at interessen for 
deltagelse  i bestyrelsesarbejdet kunne varierer til forskellige tider, derfor blev reglen om 
udvidelse og reduktion af  afdelingsbestyrelsens størrelse indført. Man kan sige at det, at 
bestyrelsens størrelse på denne måde tilpasses til interessen for at side i bestyrelsen  - er 
lovens eller vedtægternes ånd.

De oprindelige lovgivere havde sikkert ikke forestillet sig ,at ændringer af bestyrelsens 
størrelse kunne bruges politisk!

En pludselig forøgelse af bestyrelsen kunne sikre en eksisterende bestyrelses taburetter.

Vedrørende forøgelsen af afdelingsbestyrelsens størrelse finder vi hovedbestyrelsens forslag 
er fyldestgørende.

En reduktion af bestyrelsens størrelse kan sikre, at den siddende bestyrelse hindre kritikere 
af bestyrelsen eller personer med andre meninger end den siddende bestyrelses i at blive 
valgt.

Ved årsmødet i Jammerbugt 2021 havde adskillige kandidater uden for bestyrelsen meddelt,
at de ønskede at stille op til bestyrelsesvalget.

På trods af at bestyrelsen vidste, at der ikke ville blive mangel på kandidater, og udsigt til et 
demokratisk kampvalg, valgte bestyrelsen at  en reduktion af bestyrelsen på 50% fra 12 til 6 
bestyrelsesmedlemmer ( 2021 havde valg for både 2020 og 2021)

På årsmødet motiverede formanden for DN Jammerbugt afdelingen reduktionen med, at den 
siddende bestyrelse ikke ønskede, at få indvalgt nogen af de personer, der opstillede uden 
for bestyrelsen,  fordi de var uenige med bestyrelsen i en bestemt sag!

 Sidst jeg hørte noget tilsvarende blev det formuleret lidt mere elegant. Præsident Putin 
sagde, Vi rigtige patrioter kan kende en forræder når vi ser dem - vi spytter dem ud som fluer 
vi har fået i munden.

Nu kan man jo mene om dette hvad man vil, men sagen bliver ikke bedre af at de gældende 
vedtægter ikke blev overholdt til trods for, at der var 2 ansatte fra DN sekretariat til stede for 
at lede og vejlede årsmødet.



Da man i sin tid indførte reglen om reduktion, indførte man også reglen om at de 
tilbageværende bestyrelsesmedlemmers valgperiode skulle nulstille §11 stk.3 .

Nulstillingen skal netop virke demokratisk og forhindre, at en bestyrelse kan kuppe sig til at 
beholde magten.

Hovedbestyrelsen mener at begrebet nulstilling er uklart. Da jeg i 1957 gik i første klasse på 
Voerså Centralskole havde jeg en regnelære der fortalte mig, at hvis jeg ingen appelsin 
havde så havde jeg 0. For at illustrerer dette gav han mig en appelsin og sagde nu Jens har 
du 1 appelsin, hvorefter han tog den og sagde nu har du 0 appelsin. Hvis et 
bestyrelsesmedlems valgperiode nulstilles, har han ingen valgperiode. Den er taget fra ham 
ligesom appelsinen blev taget fra lille Jens.

 

Dette vedtægtsbrud var ikke det eneste der forgik ved det omtalte årsmøde. Ifølge 
forretningsordenen skal en reduktion af bestyrelsen finde sted inden for rammerne af  
vedtægter for Danmarks Naturfredningsforening  §5. stk.5 : Valgperioden for et 
bestyrelsesmedlem er 3 år, dog således at 1/3 af medlemmerne afgår efter tur hvert år.

Med det valg, der er foretaget i Jammerbugt i 2021 betyder det, at der efter årsmødet i 2022 
vil være bestyrelsesmedlemmer, der får en valgperiode på mere end 3 år, altså en 
overtrædelse af § 5. stk.5.

Vælger man nu, hvor jeg har gjort opmærksom på dette, at lade 2/3 af bestyrelsen komme 
på valg i 2022 overtræder man også § 5 stk. 5. Kan en ulovlighed rettes ved at lave en ny? 
Under alle omstædighed er demokratiet taber.

I en demokratisk forening burde Hovedbestyrelsen have erklæret valget i Jammerbugt 2021 
for ugyldig.

På grund af den måde valget i DN Jammerbugt fandt sted kan vi ikke tilslutte os 
hovedbestyrelsens forslag vedrørende reduktion.

Hvorfor tilsluttede vi os så hovedbestyrelsens forslag. Som jeg sagde indledningsvis har vi 
mange års foreningserfaring. Vi forudså derfor at vores forslag ikke kunne vedtages. Ved 
accept af hovedbestyrelsens forslag får vi dog lidt.

Indsendelsen af forslaget til repræsentantskabet gav os endnu et demokratisk chok. Vi fik en 
svar mail med følgende ordlyd. Dagsordensudvalget tager  stilling til optagelse af forslaget - 
Forslag til behandling på repræsentantskabet kan altså  risikere at blive fra sorteret af 
dagsordensudvalget.

Hvordan kan Repræsentantskabet være foreningens højeste myndighed (Vedtægter for 
Danmarks Naturfredningsforening § 4 stk. 2 og § 9. stk.2) hvis ikke repræsentantskabet kan 
være sikker på, at alle indsendte forslag sættes på dagsordenen for 
repræsentantskabsmødet.

Den 12/4 havde jeg en kammeratlig samtale med foreningens vicepræsident eller  han havde
med mig . Vi talte om NNP og nuværende fredninger i Mols Bjerge. Til slut i samtalen fik vi 
besked på, at vi skulle ophøre med at stille krav om, at den nye NNP i Mols Bjerge overholdt 
de nuværende fredninger. At hovedbestyrelsen holder øje med os og at Hovedbestyrelsen 



kunne fratage os vores  hverv som bestyrelsesmedlemmer (vedtægter for Danmarks 
Naturfredningsforening § 5. stk.8.)

Det såkaldte demokrati i Rusland kaldes for et Kleptokrati.  Hvad kan man kalde demokratiet 
i Danmarksnaturfredningsforening?

Til slut vil jeg blot opfordre Hovedbestyrelsen og repræsentantskabet til at ændre 
vedtægterne således at Danmarks Naturfredningsforening  bliver en rigtig demokratisk 
forening, der lever op til de demokratiske traditioner  der findes i det danske flertalsdemokrati
og det øvrige danske foreningsliv.

Med disse ord vil jeg anbefale repræsentantskabet at stemme for Hovedbestyrelsens forslag.

Forslag til ændring af vedtægterne:

DN Syddjurs fremsætter følgende forslag til ændring af § 10 og § 11 i Forretningsordener for 
DN til behandling på repræsentantskabsmødet.

 Nuværende § 10

§ 10. En bestyrelse kan beslutte at udvide bestyrelsen inden for rammerne af vedtægternes 
 § 5, stk. 5.

 Stk. 2. Konsekvensen af en beslutning om udvidelse er, at der på det førstkommende 
årsmøde vælges 3 henholdsvis 6 henholdsvis 9 flere bestyrelsesmedlemmer.

 Stk. 3. Bestyrelsens beslutning om udvidelse træffes før eller under et årsmøde efter 
bestyrelsens egen valg. Hvis beslutningen træffes under årsmødet, skal det ske før 
dagsordenpunktet om personvalg.

 Stk. 4. Hvis der ikke indvælges et antal medlemmer svarende til bestyrelsens størrelse, 
reduceres bestyrelsen til højest mulige antal, som er delelig med 3.

 Stk. 5. De nye ekstra bestyrelsesmedlemmer indgår i en valgturnus på 3, 2 og 1 år efter 
opnået stemmetal. Ved stemmelighed afgøres valgperioden ved mindelig aftale eller 
lodtrækning.

Ændres til

Fed tekst udgår og KURSIV tekst tilføjes

§ 10. En bestyrelse kan beslutte at udvide bestyrelsen inden for rammerne af vedtægternes 
§ 5, stk. 5.

 Stk. 2. Konsekvensen af en beslutning om udvidelse er, at der på det førstkommende 
årsmøde vælges 3 henholdsvis 6 henholdsvis 9 flere bestyrelsesmedlemmer.

 Stk. 3. Bestyrelsens beslutning om udvidelse træffes før eller under et årsmøde efter 
bestyrelsens egen valg og meddeles i indkaldelsen til årsmødet. Hvis beslutningen 
træffes under årsmødet, skal det ske før dagsordenpunktet om personvalg.

 Stk. 4. Hvis der ikke indvælges et antal medlemmer svarende til bestyrelsens størrelse, 
reduceres bestyrelsen til højest mulige antal, som er delelig med 3.



 Stk. 5. De nye ekstra bestyrelsesmedlemmer indgår i en valgturnus på 3, 2 og 1 år efter 
opnået stemmetal. Ved stemmelighed afgøres valgperioden ved mindelig aftale eller 
lodtrækning.

 

Nuværende § 11

§ 11. En bestyrelse kan beslutte at reducere en bestyrelses størrelse med 3 medlemmer 
inden for rammerne af vedtægternes § 5, stk. 5.

 Stk. 2. Bestyrelsens beslutning om reduktion træffes før eller under et årsmøde efter 
bestyrelsens eget valg. Hvis beslutningen træffes under årsmødet, skal det ske før 
dagsordenpunktet om personvalg.

 Stk. 3. Før valghandlingen nulstilles de tilbageværende bestyrelsesmedlemmers 
valgperioder.

 Stk. 4. Efter valget fordeles valgperioderne i den reducerede bestyrelse efter stemmetal, ved
lodtrækning eller på anden måde efter dirigentens beslutning.

 

Ændres til

Fed tekst udgår og kursiv tekst tilføjes

§ 11. En bestyrelse kan beslutte at reducere en bestyrelses størrelse med 3 medlemmer 
inden for rammerne af vedtægternes § 5, stk. 5.

 Stk. 2. Bestyrelsens beslutning om reduktion træffes før eller under et årsmøde efter 
bestyrelsens eget valg og meddeles i indkaldelsen til årsmødet. hvis det på årsmødet
kan konstateres, at det ikke er muligt, at opstille kandidater nok til at opretholde den 
eksisterende bestyrelses størrelse. beslutningen træffes under årsmødet, skal det ske 
før dagsordenpunktet om personvalg.

 Stk. 3. Før valghandlingen nulstilles  de tilbageværende bestyrelsesmedlemmers 
valgperioder. (alle er på valg)

 Stk. 4. Efter valget fordeles valgperioderne i den reducerede bestyrelse efter stemmetal. ved
lodtrækning eller på anden måde efter dirigentens beslutning. Ved stemmelighed 
afgøres valgperioden ved mindelig aftale eller lodtrækning.

Stk. 5. Hvis der ikke indvælges et antal medlemmer delelig med 3, reduceres bestyrelsen til 
højest mulige antal, som er delelig med 3.

Motivering for ændringsforslagene.

DNs lokalafdelingers bestyrelse har hørings- og indsigelsesret i mange sager af stor lokal 
interesse. Det er derfor vigtigt at sikre, at de lokale afdelingsbestyrelser er valgt på en 
demokratisk sikker måde. 
Med de eksisterende vedtægter er der en mulighed for, at lokalbestyrelses medlemmer på 
udemokratisk vis kan bruge vedtægterne til forsøg på at klamrer sig til taburetterne 
(forøgelse af bestyrelsen under årsmødet) eller forhindre valg at personer, der er uenig med 
den siddende bestyrelsens holdninger (reduktion af bestyrelsens).



Eksempler på dette er desværre set ved årsmøder i 2021.

 Formand DN Syddjurs

Jens Kristoffersen


