
Referatnotat fra Rådsmødet den 1. 6. 2015 afholdt på Kystens Perle, Fregatten Jylland 
Til stede:  
Jette, Thomas, Reidar, Joy, Thorkild, Bent, Arrild, Anita, Flemming, Verner, Kim, Hanne, Bo. 
Fra sekretariatet deltog Mika, Nete 
Fraværende: Claus Peter, Jens, Geert, Lone 
 
Program:  
16.30 – 17.45  Rådsmøde 
17.45 – 18.15 Forplejning 
18.15  -  Hans Olesen fra Fregatten viser rundt på værftet og fortæller om et samarbejdsprojekt med 

Nationalparken vedrørende gæstesejlads i Robarkassen. 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden.   
Dagsordenen blev godkendt 

 
2. Godkendelse af referat fra rådsmøde den 2. marts 2015. 

Referatet blev godkendt 
 

3. Orientering om møder i de 4 udvalg i april. (Referatnotater vedhæftes som bilag) 
Indledende bemærkede Verner, at rådet er blevet bagudskuende, og han ønsker som formand, at 
møderne lægges anderledes, så rådet også kan arbejde fremadrettet. 
 
Friluftsudvalget: 
Verner orienterede om udvalget arbejde og anbefalinger til bestyrelsen for ansøgninger. 
Problemet med støv i Mols Bjerge er taget op igen, og bestyrelsen ønsker, at udvalget ser på økonomien 
i det.  
Udvalget har igen behandlet ridning, og udvalget skal arbejde med en kampagne for at regulere nogle 
gruppers adfærd. Endvidere blev samarbejdsaftalen med Skødhoved drøftet.  
  
Naturudvalget:  
Der er ikke kommet ansøgninger ind til udvalget. 
Udvalget har diskuteret et projekt med en reetablering af et stenrev i Ebeltoft Vig. Forarbejdet er lavet, 
men Velux fonden har ikke udtaget projektet til at gå videre i ansøgningsrunden.  
Udvalget har diskuteret egne projekter, Store sten, Sandmarker og Biodiversitet, samt diskuteret, 
hvordan projekterne kan måles i en evaluering. 
 
Erhverv og logo:  
Udvalget har diskuteret projektet med Syddjurs Erhvervspark. Projektet er blevet stoppet på grund af 
Erhvervsparkens organisatoriske problemer. Tilskudstilsagnet trækkes tilbage, og Erhvervsparken får 
refunderet deres udgifter. 
Udvalget har diskuteret brug af logo og ansøgninger herom og i den forbindelse diskuteret 
retningslinjerne. Arbejdet fortsætter. 
Udvalget har i forbindelse med en ansøgning diskuteret vores eget projekt med ”Nationalparken på 
spisekortet”, som den pågældende ansøgning kan indarbejdes i. 
 
Sponsorater indebærer, at logo skal bruges. Nationalparkgrænsen er ikke meget fast for 
erhvervsområdet, her er det ”i og omkring” nationalparken. 
 
Kulturudvalget:  
Tjæregryden er i gang. Skilte kan i forhold til nødvendige tilladelser sættes op om en uges tid. Udvalget 
har behandlet ansøgninger. 



Der var spørgsmål om, om en ansøger kan søge flere udvalg til samme projekt. Ansøger sender 1 
ansøgning, og hvis indholdet kan relateres til flere udvalg, behandles det i flere udvalg.  
Udvalget har diskuteret brugsretten til tekst fra Møllerupbogen, og på sigt også Kaløbogen. 
Der laves en samarbejdsaftale med Innopro omkring en app omkring ladegården ved Kalø slotsruin med 
henblik på fundraising. 
Kim oplyser, at Varelotteriet i år har givet tilskud til at trække bindingsværket op på det gamle rådhus. 
Der er flere penge, hvis folk har et lille projekt. 

 
4. Orientering om bestyrelsesmøde den 20. maj 2015 med fokus på afgørelse på indkomne ansøgninger. 

Bestyrelsesformanden indstillede udvalgenes anbefalinger til bestyrelsens godkendelse, dog var en 
ansøgning vedrørende Verdensballetten nedsat til 25.000 fra 50.000. Bestyrelsen godkendte 
formandens indstillinger. 
Forretningsorden og kommissorium for udvalgene blev godkendt. 
Der blev orienteret om et besøg fra den 4. nationalpark – Skjoldungernes land.  
Bestyrelsen godkendte projekt Åben Udgravning 2015 som eget projekt med budget på 400.000 kr. 
På bestyrelsesmødet blev et forslag til merchandise vist. Der er flere af erhvervsudvalgets medlemmer, 
som ikke er orienteret om dette forslag. Der blev spurgt til, om forslaget omhandler et nationalparkdyr – 
det er ikke med i dette projekt, og der blev foreslået fra rådet at man overvejer en havørn. 
 
På bestyrelsesmødet blev et oplæg til arkitektkonkurrencen præsenteret. Lodsejer har sagt ja til 
placeringen. På bestyrelsesmødet fremlagdes også en plan for fundraising.  Arkitekt Flemming 
Deichmann gennemgik reglerne or arkitektkonkurrencen samt forklarede arbejdsgangen. 
Der er nedsat en styregruppe med fuld kompetence til at arbejde videre med Velkomstcentret, gruppen 
består af 
Erling Post, Peter Brostrøm, Marianne Kirkegaard, Jakob Vedsted, Jørgen Ivar Mikkelsen og Verner 
Damm. Derudover tilknyttes 3 fagpersoner i forbindelse med afviklingen af arkitektkonkurrencen. 

 
5. Velkomstcenter og resultat af arbejdet den 30. maj 

Mika orienterer om workshoppen den 30. maj. Der blev fremlagt forslag til konkurrenceprogram på 
baggrund af de bestyrelsesinput, der kom frem på mødet den 20.5.  
Der var stort engagement i debatten omkring velkomstcentrets funktioner, og input fra workshoppen 
gives videre til arkitekten til indarbejdelse i konkurrenceprogrammet. 
Der var fokus på ude området, madpakker og målgrupper, samt Nationalparkens værdier og visioner, 
som kan synliggøres fx ved at bruge døde træstubbe til at signalere biodiversitet og store sten til at 
formidle om istiden. 
 

• Send materiale til det dem som ikke var med den 30. Det kommenterede bilag skal også 
udleveres.  

 
6. Fokus på Ebeltoft Vig – Udredning af projekter og aktiviteter i og omkring Vigen – Kort oplæg af Thorkild 

Hansen 
Dette forslag fremsættes, fordi der er en meget stor aktivitet i Ebeltoft Vig, og at der er mange 
projekter, men ikke en samlet oversigt over, hvad forskellige foreninger og institutioner har gang i. 
 

• Sekretariatet vil lave denne oversigt med hjælp fra relevante fagpersoner. 
 

7. Forslag om en ekskursion for Rådet til ”hemmelige steder/projekter” i Nationalparken. 
 
Til efterårets aktiviteter, Verner efterlyser ideer. 
 
Forslag fra Thorkild: Holmegård, selvom ikke hele ejendommen ligger i Nationalparken. 
 



8. Evt.  
Ingen punkter 


