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Referat af bestyrelsesmøde den 16.12.2014 
Godkendt den 17.2.2015 
 
Tidspunkt: 
Den 16. december 2014 
 Bestyrelsesmøde kl. 16.30 til 18.30 
  Julemiddag med Rådet fra kl. 19.00 
Sted:  Fuglsøcentret, Dragsmurvej 6, 8420 Knebel 
 
Til stede: Rita Geertz, Lodsejerforeningen Mols Bjerge Fredning 

- Anne Sophie Gamborg, Dansk Skovforening 
- Margit Røgind, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs 
- Trine Graae Lundorf, VisitDenmark 
- Erling Post, Bestyrelsesformand  
- Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening  
- Eva Kullberg, Dansk Botanisk Forening  
- Marianne Kirkegaard, Syddjurs Byråd  
- Jakob Vedsted, Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn 
- Susanne Bødker, SAM, Sammenslutning af Grundejerforeninger i Syddjurs 
- Verner Damm, Repræsentant for rådet  
- Klaus Bertram Mikkelsen, Foreningen af Private Lodsejere i og omkring Mols Bjerge 
- Jette Sørensen, Repræsentant for rådet  
- Peter Brostrøm, Naturstyrelsen, Kronjylland 
-  Mads Kolte-Olsen, Friluftsrådet 

 Fra sekretariatet: Mika Leth Pedersen, Kristian Herget, Jens Reddersen, Nicole Wolter og 
Nete Thomsen 
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1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen godkendt med følgende tilføjelser: 
* En uddybning af hhx elevernes projekt blev ønsket under gennemgang af aktivitetsoversigt. 
* Nationalparkkonference, under eventuelt 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 22.10.2014 – link 
Margit kan ikke godkende referatet, idet hun ikke mener at have fået sine bemærkninger til punkterne 4 og 
7 med i referatet.  
Punkt 4:  Margit ønskede at få med, at hun ikke mener at have fået tilstrækkelig indsigt til at kunne træffe 
beslutning. 
”Margit bad om, at punktet angående tillæg til forpagtningsaftale om drift af Kalø Slotskro udsættes med 
henblik på at indhente et uvildigt juridisk responsum, der kan afklare lovligheden i den påtænkte 
disposition. Margit bad om aktindsigt i Naturstyrelsens notat / responsum. Mika fandt, at spørgsmål om 
kontrakttillæggets lovlighed burde rettes til Naturstyrelsen Kronjylland.” tilføjes sætningen: ”Margit mener 
ikke, at hun har fået tilstrækkeligt grundlag til at kunne tage beslutning.” 
Tilføjelsen blev godkendt. 
 
Punkt 7:  
Margit ønskede endvidere formuleringen  
”Margit udtrykte utilfredshed med, at der i estimatet ikke var afsender, modtager eller dato. Grundlaget for 
beslutning er mangelfuldt, og hun ønsker det sendt i udbud.” ændret til 
”Margit udtrykte utilfredshed med, at der i tilbuddet ikke var afsender, modtager eller dato. Grundlaget for 
beslutning er mangelfuldt, og hun ønsker det sendt i udbud, så der indhentes kontroltilbud”. 
Ændringen blev godkendt. 
 
Jørgen Ivar ønskede opfølgning på bestyrelsesmedlemmernes adgang til udvalgenes dropbox, som 
besluttet på sidste møde.  
  

https://www.dropbox.com/s/nxdzdmivlzt6t9h/Udkast%20til%20referat%20af%20bestyrelsesm%C3%B8de%20den%2022-10-2014.pdf?dl=0
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3. Budget 2015 
 
Bilag 
Bilag 1: Detailbudget 2015 
Bilag 2: Budgetmail til bestyrelsen 
Bilag 3: Budgetskema inkl. formandens forslag til overordnet fordeling 
Bilag 4: Budgetbemærkninger fra Jørgen Ivar Mikkelsen 
Bilag 5: Forslag fra Eva Kullberg  
 
Sagsfremstilling 
På bestyrelsens sidste møde den 22. oktober 2014 fremlagde formanden et forslag til budget for 2015, som 
balancerede med en forventet bevilling på kr. 7,5 mio. Budgetforslaget var skabt på baggrund af 8 
detailbudgetter med udspecificerede budgetposter (bilag 1.) Bestyrelsen besluttede ikke at godkende 
budgettet, men i stedet at anmode om et nyt budgetoplæg, som i højere grad gav bestyrelsen mulighed for 
at byde ind med en overordnet fordeling af en budgetramme mellem de forskellige udvalgsområder samt 
med budgettal på formidlingsområdet og til velkomstcenter. 
 
Sekretariatet udsendte derfor den 31. oktober 2014 en mail (bilag2) med et nyt budgetskema (bilag 3). Med 
skemaet fik det enkelte bestyrelsesmedlem frem til den 1. december 2014 til at indsende eget forsalg til en 
overordnet fordeling af den frie del af budgetrammen til projekter på 3,7 mio.  
Budgetskemaet redegjorde endvidere detaljeret for nationalparkens drifts- og tilbagevendende 
formidlingsudgifter på samlet kr. 3.793.000.   
   
Det udsendte materiale indeholdt også formandens forslag til en sådan overordnet fordeling af den frie del 
af budgetrammen:  
  

Område Formandens udkast til overordnet fordeling 

Formidling kr. 900.000,00 
Velkomstcenter kr. 500.000,00 
  
Udvalg:  
Natur kr. 700.000,00 
Landskab og geologi kr. 100.000,00 
Kultur kr. 600.000,00 
Erhverv og Logo kr. 400.000,00 
Friluftsliv kr. 500.000,00 
I alt kr. 3.700.000,00 

 
 
Formandens forslag til fordeling af midler bygger på såvel den hidtidige fordeling af forbrugte midler til 
projekter inden for de enkelte områder, på de prioriteringer og projekter, som har været til drøftelse i 
udvalgene gennem året, samt endelig på de bemærkninger til punktet, som blev fremført på sidste 
bestyrelsesmøde. 
 
    
Sekretariatet modtog ikke nogen forslag fra bestyrelsen til en overordnet fordeling af den frie del af 
budgetrammen til projekter på ca. 3,7 mio. inden for den fastsatte tidsfrist på en måned. Dog modtog 
sekretariatet en mail fra Jørgen Ivar Mikkelsen med bemærkninger den 4. december (bilag 4) 

https://www.dropbox.com/s/8gj2mxkjevvkajv/Bilag%201%20-%20Detailbudgetter%202015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sybjny1b33etlq9/Bilag%202%20-%20Budgetmail%20til%20bestyrelsen.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3za9q5gt764mtov/Bilag%203%20-%20Budgetskema%20inkl.%20formandens%20forslag%20til%20overordnet%20fordeling.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8xdtuses3envovo/Bilag%204%20-%20Forslag%20til%20budget%20J.I.%20Mikkelsen.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d0k6djsqxqtmcof/Bilag%205%20-%20Forslag%20fra%20Eva%20Kullberg.pdf?dl=0
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Eva Kullberg har endvidere fremsendt et forslag om, at budgetposterne Natur samt Landskab og geologi 
skal lægges sammen til et kontoområde (bilag 5). Det skal nævnes at opbygningen af nationalparkens 
kontoplan er ens for alle de danske nationalparker. 
 
Som det fremgik af mailen af 31. oktober 2014 er forslaget til den videre proces, at når bestyrelsen har 
fordelt den overordnede ramme på de forskellige udvalgsområder, skal udvalgene på deres første møde i 
det nye år prioritere midlerne og komme med forslag til igangsætning af projekter. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at: 

1. formandens budgetfordeling mellem de forskellige udvalgsområder samt til formidling og 
velkomstcenter på 3.7 mio. godkendes  

2. budgettet for bundne drifts- og formidlingsudgifter på samlet kr. 3.793.000 godkendes.        
3. muligheder for at sammenlægge kontoområderne Natur samt Landskab og geologi bringes op på 

det næste koordinationsmøde mellem de danske nationalparker og Naturstyrelsen.  
 
Beslutning: 
Formandens indstilling nr. 1, 2 og 3 blev godkendt. 
 
Bemærkninger 
 
Erling gjorde opmærksom på, at budgettet kan ændres senere, hvis bestyrelsen ønsker det. Han foreslog 
endvidere, at bestyrelsen på et møde i september 2015 gennemgår tidligere regnskaber i forbindelse med 
budgetlægning for 2016. 
Der blev fra bestyrelsen udtrykt tilfredshed med det nye oplæg, som er mere overskueligt end det tidligere. 
Endvidere blev det foreslåede forarbejde til budget 2016 også vurderet positivt, idet bestyrelsen ønsker at 
være mere aktiv i budgetlægningen. 
Vedr. forslaget om at lægge natur og landskab & geologi sammen, var stemningen også positiv, men en 
beslutning afventer afklaring med de andre nationalparker og økonomiafdelingen, idet kontoplanen er 
fælles for alle nationalparker.  
Vedr. selve budgettet undrede Jørgen Ivar sig over størrelsen af formidlingsdelens lønomkostninger, og 
formidlingsdelens ophæng på gamle beslutninger, som han til budget 2016 ønsker taget op til overvejelse 
igen.  
Det detaljerede budget for formidling er med i bilagene, fordi formidling ikke har et udvalg, hvor 
disponeringen kan blive diskuteret og fastsat. Jørgen Ivar foreslog, at formidlingsbudgettet sættes på 
dagsordenen til alle udvalgsmøder. Forslaget blev godkendt.  
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4. Velkomstcenter – orientering om status for arbejdet 
 
Bilag 
Bilag 1: Udtalelse fra Fredningsnævnet 
Bilag 2: Illustration af P-plads mod nordvest 
Bilag 3: Udsigtsforhold Store Baunehøj 
 
Sagsfremstilling 
 
Fredningsnævnet: 
På sidste bestyrelsesmøde blev der orienteret om mødet med Fredningsnævnet fredag den 3. oktober 
2014, hvor også Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening deltog. Med skrivelse af 24. oktober 
2014 udtaler fredningsnævnet at:  
 

”Fredningsnævnet vil på den anførte baggrund se positivt på en ansøgning om dispensation 
til et velkomstcenter med den beskrevne størrelse og placering,… (og) … finder således ikke 
grundlag for at betinge en godkendelse af velkomstcentret af en anden placering som 
foreslået af Danmarks Naturfredningsforening. Fredningsnævnet er dog enig med Danmarks 
Naturfredningsforening i, at parkeringsforholdene kan være problematiske og 
uhensigtsmæssige i relation til formålet med fredningen … (og) …. foreslår derfor, at det 
undersøges, om en parkeringsplads kan etableres nordvest for velkomstcentret på samme 
side af landevejen som velkomstcentret som alternativ til den nuværende placering og 
udbygning af den eksisterende parkeringsplads” 

 
På baggrund af fredningsnævnets forslag har sekretariatet i dialog med lodsejer og kommune fået 
udarbejdet en illustration af et fremtidigt velkomstcenter med en P-plads til 150 biler nord for centret og en 
fjernelse af den eksisterende P-plads. Denne illustration strider mod bestyrelsens tidligere beslutninger om 
for det første, at respektere RealDania projektets indretning af den eksisterende P-plads, og for det andet 
at holde projektet i sin helhed inden for afgrænsningen af lokalplan 41. 
 
Konsulenthjælp: 
Nationalparken har i henhold til bestyrelsens beslutning på sidste møde indgået kontrakt med Up-Front 
Europa for hjælp til fundraising til projektet.  Arbejde med en procesplan og informationsmateriale til fonde 
er igangsat. 
Sekretariatet er i dialog med to konsulentfirmaer om hjælp til udarbejdelse af arkitektkonkurrenceprogram.  
Vi har modtaget et tilbud fra den ene part, mens den anden ønsker yderligere oplysninger før tilbuddet kan 
afgives i forhold til, hvilken konkurrenceform vi ønsker at anvende.  Derfor kan valg af konsulent til 
arkitektkonkurrencen tidligst træffes på næste bestyrelsesmøde.    
 
På baggrund af fredningsnævnets forslag og den aktuelle status for udpegning af konkurrencekonsulent vil 
sekretariatet anbefale, at det berammede dagsseminar den 31. januar 2015 udskydes til senere på året. 
 
Tillæg til forpagtningsaftale: 
På sidste bestyrelsesmøde blev tillægget til forpagtningsaftalen om drift af Kalø Slotskro ikke godkendt, og 
der blev udtrykt ønske om, at driften af cafeen i det nye Velkomstcenter kom i et udbud på betingelser 
alene opsat af bestyrelsen.  
 
 
 
 

https://www.dropbox.com/s/w4c8ohi1h23nfve/Bilag%201%20-%20Udtalelse%20fra%20Fredningsn%C3%A6vnet.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ou2ih6vhnu1374b/Bilag%202%20-%20Illustration%20af%20P-plads%20NV.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xtuhdkn7lc5lz0f/Bilag%203%20-%20Udsigtsforhold%20Store%20Bauneh%C3%B8j.pdf?dl=0
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En konsekvens af dette ønske må nødvendig vis være, at driften af Velkomstcentrets cafe først starter efter 
udløbet af den nuværende forpagtningsaftale med udgangen af 2017. Dette behøver dog ikke at forhindre, 
at et udbud med et indhold alene fastlagt af bestyrelsen igangsættes tidligere. En sådan procedure vil sikre 
forpagteren kontinuerlig drift i hans nuværende rammer frem til kontraktudløb.  
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at  

1. Den nye illustration danner baggrund for dialog med lodsejer og myndigheder om en 
projektændring, som realiseres hvis der gives positivt tilsagn fra parterne. 

2. Dagsseminaret om Velkomstcentret og input til konkurrenceprogrammet lørdag den 31. januar 
2015 udskydes 

 
Beslutning: 
Formandens indstillinger nr. 1 og 2 blev godkendt. 
 
Bemærkninger: 
Erling ridsede forløbet op og viste skitsen, som tager hensyn til DN’s forslag om at finde bedre 
parkeringsmuligheder, og han ønskede tilkendegivelse fra bestyrelsen om, at der kan arbejdes uden for den 
eksisterende lokalplan. 
 
Der blev udtrykt stor tilfredshed med det nye forslag, som går lidt uden for lokalplanen. Beslutningen om at 
holde sig inden for den eksisterende lokalplan blev taget på grundlag af, at det på daværende tidspunkt 
ikke var opfattelsen, at den kunne ændres. 
Margit kan ikke gå ind for, at der arbejdes uden for lokalplanen . 
 
Peter gjorde opmærksom på, at forslaget strider mod tidligere planer/love og ”Stedet tæller”. 
Nationalparken skal derfor skriftligt henvende sig til Naturstyrelsen Kronjylland, som så skal gå videre og få 
nyt mandat fra Naturstyrelsen, så der kan tages stilling til det nye forslag, og der skal laves en rimelig 
håndfast skitse, som Naturstyrelsen kan bruge bl.a. til henvendelse til RealDania omkring projektets 
indvirkning på ”Stedet tæller”. 
  
Med hensyn til, om det nye forslag kan rumme tirsdagstræf for veteranbiler, mente Peter, at træffet skal 
behandles som andre events, og at der ikke skal være pirat-pladser. Der kan laves en løsning, så bilerne kan 
sluses ind på kommunens eventplads, hvis det bliver nødvendigt. 
Det vurderes, at en ændring af planen vil betyde max et halv års forsinkelse af projektet. 
Margit mente, at der allerede nu er store problemer med parkeringerne i det nye forslag, hun efterlyser 
dokumentation for forslaget inkl. beregninger. 
 
Det blev oplyst, at Syddjurs Kommunes vejafdeling hele tiden tages med på råd og foretager de 
beregninger, der er nødvendige. Bl.a. mener de, at det for meget med to indkørsler, og det arbejdes der 
videre med. Mika viser, hvordan fjernelse af den øverste indkørsel giver mulighed for at ændre p pladsens 
udformning. 
Vedr. tidshorisont blev det oplyst, at arkitektkonkurrence og behandling af lokalplanens redegørelsesdel 
kan foregå sideløbende.  
 
Erling oplyste, at styregruppen der arbejder med velkomstcentret kan justeres med deltagere afhængig af 
hvor man er i processen.  DN ønsker ikke at være med i styregruppen længere. Det tages til efterretning.  
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5. Egil Fischers Ferieby - Revitalisering 
 
Bilag 
Ansøgning - Projektplan 
 
Sagsfremstilling  
Bestyrelsen blev på mødet den 28. august 2014 detaljeret orienteret om indholdet af en ansøgning til 
RealDania vedrørende ”Revitalisering af Egil Fischers Ferieby og Femmøller Strand som Ferieområde”.  
Projektet omfatter en opstramning og genskabelse af Egil Fischers unikke aksefaste haveanlæg i Femmøller 
Strand, samt etablering af nye faciliteter i strandzonen.  
Projektet har et budget på 7,2 mio. og ansøgningen til RealDania blev udarbejdet i et samarbejde mellem 
Destination Djursland, Grundejerforeningen Femmøller Strand og Syddjurs Kommune.  
 
Punktet var på bestyrelsens dagsorden i sommer, fordi Nationalparken indgår i projektets finansieringsplan, 
og at Nationalparken vil kunne forvente en ansøgning på kr. 500.000, hvis projektet blev imødekommet af 
RealDania. 
 
Da RealDania nu har bevilget kr. 3,45 mio. til projektet samtidig med at en privat fond har doneret kr. 1 
mio. anmoder styregruppen bag projektet om bestyrelsens stillingtagen til at støtte projektet med et 
samlet beløb på kr. 500.000 fordelt over 2 år. 
 
Styregruppen er sammensat af Destination Djursland, Syddjurs Kommune, Grundejerforeningen Femmøller 
Strand samt Nationalparken. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at ansøgningen drøftes på næste møde i Kulturudvalget således at den, på baggrund 
af deres anbefaling, kan blive afgjort på bestyrelsens møde i februar2015. 
 
Beslutning: 
Formandens indstilling blev godkendt. 
 
Bemærkninger: 
Susanne Bødker forlader lokalet på grund af inhabilitet. 
 
Mika oplyste, at der er kommet en konkret ansøgning på 500.000 over to år. 
 
 
  

https://www.dropbox.com/s/1ep5x04o3wrpcq3/Ans%C3%B8gning%20-Projektplan.pdf?dl=0
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6. Kong Menveds Marked 2015 
 
Bilag 
Regnskab 2014 og budget 2015 
 
Sagsfremstilling 
Museum Østjylland har ansøgt bestyrelsen om en underskudsgaranti på kr. 150.000 til afholdelse af Kong 
Menveds Marked ved Kalø Slotsruin i 2015.   
 
Kong Menveds Marked omfatter bl.a., at over 200 udklædte middelaktører afvikler ridderslag og 
”henrettelser” samt et stort opbud af middelalderligt gøgl. De udklædte middelalderfolk demonstrerede 
gamle håndværk og middelalderfolkenes ”hverdag” og levevis. Markedets store trækplaster er den tysk-
tjekkiske riddertrup ”Terra Historia” og markedets gæster kan i 2 dage gå på opdagelse i de talrige boder og 
teltlejre for at se de mange middelalderlige tilbud og optrædener. 
 
Markedet har været afholdt de 2 seneste somre og Nationalparken udbetalte i 2013 kr. 155.500 og i 2014 
kr. 183.000 i underskudsdækning. 
 
I henhold til bestyrelsens nye retningslinjer for tildeling af støtte til årligt tilbagevendende arrangementer 
kan der i udgangspunktet gives støtte i 3 på hinanden følgende år under den forudsætning, at støttebeløbet 
reduceres fra år til år ud fra en forventning om, at arrangementet udvikler sig i en retning af at blive stadigt 
mere økonomisk selvbærende.   
 
Antallet af betalende gæster var i 2013 omkring 3.500 mens det 2014 var omkring 3.000. I budgettet for 
2015 er antallet sat til 3.000. For at være økonomisk selvbærende skal arrangementet have omkring 5.000 
betalende gæster.  
 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at ansøgningen drøftes på næste møde i Kulturudvalget således at den, på baggrund 
af deres anbefaling, kan blive afgjort på bestyrelsens møde i februar2015. 
 
Beslutning: 
Formandens indstilling blev godkendt. 
 
Bemærkninger: 
Jakob Vedsted forlader lokalet på grund af inhabilitet. 
Begrebet underskudsdækning/underskudsgaranti blev drøftet. Denne ansøgning er en underskudsdækning. 
Det blev debatteret omkring det rimelige i behandling i udvalg, da nogle af udvalgsmedlemmerne vil være 
inhabile, og at de udgør en stor del af udvalget. Der blev ikke ændret i proceduren.  
Der er store projekter på kultursiden, så det er vigtigt, at det kommer med i udvalget, så projektet kan blive 
holdt op mod de andre projekter og indgå i prioriteringen i udvalget. 
 
Problemet med løbende støtte blev diskuteret. Et synspunkt er, at det ikke må blive sådan, at et 
arrangement kun eksisterer, fordi Nationalparken giver støtte. Det modsatte synspunkt blev også fremlagt, 
nemlig at arrangementer kan være så vigtige i forhold til Nationalparkplanen, at det taler for løbende 
støtte.  
Det blev pointeret, at bestyrelsens nye regler for støtte i mere end tre år ikke var kendt af ansøgeren inden 
ansøgningen blev fremsendt.  De nye regler indeholder anvisninger på, hvordan man kommer videre i 
samarbejdet med en ansøgning, hvis støtten går ud over tre år.  
  

https://www.dropbox.com/s/a13met5vm21oy8b/Regnskab%202014%20og%20budget%202015.pdf?dl=0
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7. Retningslinjer for behandling af indkomne projektansøgninger 
 
Bilag 
Notat om projektansøgninger med retningslinjer for behandling af årligt tilbagevendende projekter 
 
Sagsfremstilling 
På sidste bestyrelsesmøde blev” Notat om projektansøgninger med retningslinjer for behandling af årligt 
tilbage ansøgninger” godkendt. Dog skulle sekretariatet supplere notatet med en definition af begrebet 
”sponsorat” som efter en bestyrelsen godkendelse skal tilføjes notatet. 
 
Definition: 
Ved begrebet ”sponsorat” forstår bestyrelsen et økonomisk tilskud til at dække udgifter i forbindelse med 
et arrangement, en aktivitet eller lignende for til gengæld at blive promoveret og associeret med den givne 
begivenhed.   
 
 
 
Indstilling 
Formanden indstiller definitionen til godkendelse.   
 
Beslutning: 
Formandens indstilling blev godkendt. 
 
Bemærkninger: 
Ingen. 
  

https://www.dropbox.com/s/hf4ayse4x7glz46/Notat%20om%20projektans%C3%B8gninger%20med%20retningslinjer....pdf?dl=0
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8. Ansøgning Syddjurs Udviklingspark 
 
Bilag 
Bilag 1: Projektansøgning fra Syddjurs Udviklingspark - Nationalpark Mols Bjerge som vækstgenerator for 
det lokale erhvervsliv – en afdækning af muligheder 
Bilag 2: Projektbeskrivelse 
Bilag 3: Vurderingsskema 
 
Sagsfremstilling 
På forrige bestyrelsesmøde den 22. oktober 2014 besluttede bestyrelsen at give afslag til en ansøgning fra 
Syddjurs Udviklingspark om at afdække mulighederne for at bruge Nationalparken som vækstgenerator for 
det lokale erhvervsliv.  

Bestyrelsen begrundede afslaget med, at projektet ikke var tilstrækkelig konkret, og at det indeholdt 
udgifter til elementer, som bestyrelsen ikke fandt, at Nationalparken skal afholde. Bestyrelsen var dog klart 
af den opfattelse, at projektideen er god, og at Syddjurs Udviklingspark er den rette part til at til at løfte 
opgaven. Derfor besluttede bestyrelsen sammen med afslaget at bede sekretariatet om at gå i dialog med 
ansøger for at tilrette projektet med henblik på en fornyet behandling. 

Projektet er nu skåret til, således at en række elementer er udtaget af ansøgningen med henblik på at 
efterkomme bestyrelsens ønsker. Ansøgningen er som konsekvens af tilretningen nu på kr. 215.000.  

Projektet er endvidere blevet betydeligt mere konkret ved klart at forholde sig til Nationalparkens formål 
og bestyrelsens prioriteter i Nationalparkplanen, jf. vurderingsskemaet, ligesom der i ansøgningen er øget 
fokus på brobygning til erhvervslivet i højere grad end diverse undersøgelser og udformning af 
nationalparkens politikker og planer, jf. vurderingsskemaet.  

Indstilling 
Formanden indstiller, at der bevilges kr. 215.000 til projektet, og at en repræsentant fra Logo- og 
erhvervsudvalget samt formanden deltager i kontaktgruppen for at præge projektet og for at holde sig 
orienteret om udviklingen. 
 
Beslutning:  
Formandens indstilling blev godkendt. 
 
 
Bemærkninger 
Margit kan ikke stemme for ansøgningen, idet hun mener det virker som et beskæftigelsesprojekt. 
 
Logo- og erhvervsudvalget har behandlet ansøgningen og bedt ansøger skære noget væk. Det har de gjort i 
henhold til udvalgets ønsker. Projektet underbygger et vigtigt punkt i nationalparkplanen, og 
samarbejdspartnerne er de rigtige. Nationalparken har brug for de svar projektet kan give. 
 
 
 
  

https://www.dropbox.com/s/3v37o7pdpim49pk/Bilag%201%20-%20Projektans%C3%B8gning.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3v37o7pdpim49pk/Bilag%201%20-%20Projektans%C3%B8gning.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hrsxeqlr0azirpg/Bilag%202%20-%20Projektbeskrivelse.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rzwmzaauzitcp3c/Bilag%203%20-%20Vurderingsskema.pdf?dl=0
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9. Nyt rådsmedlem - orientering 
 
Bilag 
Mail fra BLIS (Foreningen for By og Landskab I Syddjurs Kommune) v. Hans Grøn 
 
Sagsfremstilling 
Miljøministerens udpegede tidligere på året Klaus Bertram Mikkelsen som Foreningen af Private lodsejere i 
og omkring Mols Bjerges bestyrelsesrepræsentant. Klaus sad frem til udpegningen i Nationalparkrådet som 
repræsentant fra foreningen BLIS. Foreningen har til erstatning for Klaus udpeget Thorhild Hansen som 
deres repræsentant i rådet. 
 
Bemærkninger 
Orienteringen er taget til efterretning. 
 
Mads Kolte Olsen meddelte, at han stopper i Friluftsrådet og derfor også i bestyrelsen for Nationalpark 
Mols Bjerge. Friluftsrådet indstiller en mand og en kvinde til posten, og ministeren udpeger det nye 
medlem.  
 
 
  

https://www.dropbox.com/s/20dzkknvcv8kdir/BLIS%20repr%C3%A6sentant%20i%20Nationalparkr%C3%A5det..pdf?dl=0


 
 

12 
 

10. Sekretariatets og bestyrelsesformandens aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde 
 – orientering 

 
Bilag 
Aktivitetsoversigt primo oktober 2014 til primo december 2014 
 
Sagsfremstilling 
Sekretariatet har til orientering udarbejdet en aktivitetsoversigt opdelt på projekter, møder og oplæg. 
 
Bemærkninger 
Kristian orienterede om hhx gymnasieelvernes projekt med at komme med nye forslag til at få unge ud i 
nationalparken. Nationalparkdagen var oplægget. Der indkom 22 forslag og vinderprojektet er et 24 timers 
overlevelsesløb – det kommer i gang. Områdets ungdomsuddannelser inviteres til at deltage med hold.  
Thomas Kjerstein vil hjælpe os med det praktiske.  
 
Filstruktur på M-drev blev uddybet. Det er en tilpasning af filstrukturen på det fælles drev, så det komme til 
at være organiseret på samme måde som regnskabet.  
 
Nationalparkkonferencerne, som andre har afholdt blev evalueret. 
Deltagelse i konference om Nationalparker i Lille Vildmose 
Deltagelse i konference på Molslaboratoriet om naturen i de danske nationalparker 
Deltagelse i konference på Center for Natur og Nationalparkforskning på Roskilde Universitet 
 
Det blev fremført, at konferencerne gav ideer og input, men at de var meget smalle i forhold til 
Nationalparkernes formål. Det blev diskuteret, om Nationalparkerne og Naturstyrelsen i fællesskab 
kunne arrangere en konference dækkende mindst to formål (natur og kultur) i nationalparklovgivningen, 
så der bliver en konference, hvor nationalparkerne selv definerer, hvad de arbejder med. Punktet tages 
op på næste bestyrelsesmøde. 
 
 
 
 
 

11. Eventuelt 
Anne Sophie foreslog et punkt til næste bestyrelsesmøde omkring gearing af nationalparkens midler. 
Nationalparken skal diskutere, om pengene kan bruges på en anden måde, så de gives til projekter, bl.a. 
med det formål at tiltrække andre midler fra i interessenter og fonde.  Punktet tages med på dagsordenen 
for næste møde. 
 

12. Åben for tilføjelser 
Ingen punkter 

https://www.dropbox.com/s/u7ugdhh2beu23k6/Aktivitetsoversigt%20primo%20oktober%20til%20primo%20december%202014-2.pdf?dl=0
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