
1

Sådan skal arbejdsgrupperne i DN Vesthimmerland fungere

Gennem året har bestyrelsen arbejdet både med afdelingens visioner og en skitse til en ny og mere moderne arbejdsform.

Visionsarbejdet er en kreativ proces, hvor deltagerne gerne skal kunne interagere frit og spontant. Derfor har bestyrelsen 
besluttet at sætte denne del af arbejdet på pause indtil vi igen kan mødes fysisk.

Anderledes med arbejdsformen. Her er der generel enighed i bestyrelsen om at gennemføre en reorganisering af arbejdet, 
så det i stedet for at ligge næsten udelukkende i bestyrelsen delegeres ud til et antal arbejdsgrupper - i første omgang fire 
grupper, nemlig

 - Arrangementsgruppen
 - Sagsgruppen
 - Naturgruppen
 - Organisationsgruppen.

Hver gruppe får sit eget klare ansvarsområde, som arbejdsgruppen selvstændigt kan agere inden for. Under ansvar over 
for bestyrelsen, naturligvis.

Hver arbejdsgruppe får en tovholder, der er medlem af bestyrelsen. Det kræver DNs vedtægter, når bestyrelsen vil 

Kender du ”glemte” naturperler, der burde være fredede og dermed sikret for eftertiden? Eller nyder du bare naturen og vil gerne 
dele din glæde med andre? Så meld dig til en af DN Vesthimmerlands arbejdsgrupper. Her er det kun engagement og fantasi, der 
sætter grænsen for, hvilken natur- eller klimaindsats, du kan arbejde med til glæde for dig selv, dine medmennesker og fremtiden.



2

uddelegere et reelt ansvar. Tovholderen har til opgave at få arbejdsgruppen til at fungere og for at sikre løbende gensidig 
orientering af bestyrelsen.

Af praktiske årsager - ganske enkelt for at få arbejdsformen til at passe ind i DNs centrale administration - er det bestyrel-
sens idé, at medlemmerne af arbejdsgrupperne er suppleanter til bestyrelsen. Der er ingen begrænsninger på antallet af 
suppleanter, så på den måde får alle adgang til DN’s IT-løsninger, nyhedsbreve m.v.

Den nye arbejdsform blev vedtaget på det seneste bestyrelsesmøde inden årsmødet, så nu er der lukket op for adgang til, 
at netop du kan få lov til at arbejde med de DN-opgaver, der interesserer dig mest.

I Arrangementsgruppen er opgaven kort fortalt at få ideer til DN Vesthimmerlands arrangementer - og at både planlægge og 
gennemføre arrangementerne. Der er ingen begrænsninger, så længe arrangementet falder inden for DNs fokusområde.

I Sagsgruppen er opgaven mere bundet. Det er denne gruppe, der løbende følger kommunens afgørelser på miljø- og 
naturområdet -- og som råber vagt i gevær, hvis afgørelserne mangler en positiv naturvinkel eller måske er direkte forkerte 
eller utilstrækkelige.

I Naturgruppen er der derimod frit slag for ideer og visioner om mere og bedre natur, nye måder at udvikle naturen på, kre-
ative løsninger for at få flere lavbundsjorder udtaget af landbrugsdrift og helt nye former for naturpleje. Det er også i Natur-
gruppen, der udvikles ideer til nye fredninger, vådområder, mininaturparker også videre. Kun fantasien sætter grænser. 

Organisationsgruppen er kort beskrevet den lim, der holder afdelingen sammen. Her sikres samarbejdet og kommunika-
tionen mellem arbejdsgrupperne indbyrdes og mellem arbejdsgrupper og bestyrelse. Organisationsgruppen forbereder 
dagsordener til bestyrelses- og årsmøder, skriver referater og sørger i det hele taget for, at afdelingen kører på velsmurte 
kuglelejer.

Har du lyst til at deltage i en eller flere af grupperne, så kontakt næstformand Sten Søndergaard på dn@bystrupgaard.dk  
eller mobil 3089 0703, gerne inden årsmødet den 22. april. Så vil bestyrelsen stille dig op som suppleant til årsmødet.

Suppleanterne vælges i prioriteret rækkefølge, så du skal ikke regne med en bestyrelsespost ad den vej - med mindre du selv 
ønsker det, naturligvis

Du har også mulighed for at deltage i en arbejdsgruppe som ad hoc-medlem. Det er modellen, hvis du tilslutter dig en 
arbejdsgruppe i perioden mellem to årsmøder.

Medlemskab af DN er naturligvis en betingelse for at være med i en af arbejdsgrupperne. Men brænder du for sagen, 
ekspederer vi en indmeldelse med det samme.
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