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Referat af bestyrelsesmøde den 20.6.2017 
 
Til stede: 
Erling Post 
Eva Kullberg 
Jakob Vedsted 
Jette Sørensen  
Klaus Bertram Mikkelsen 
Margit Røgind 
Marianne Kierkegaard 
Peter Brostrøm 
Thorkil  Danielsen 
Verner Damm 
 
Afbud: Rita Geertz, Trine Lundorf, Jørgen Ivar Mikkelsen, Anne Sophie Gamborg, Susanne Bødker 
 
 
Fra sekretariatet: Mika Leth Pedersen, Jens Reddersen, Kristian Herget, Nicole Wolter, Nete Thomsen 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt 

2. Godkendelse af referat fra 6.4.2017 
Margit gjorde indsigelse mod referatet, da hun ikke kunne tilslutte sig konklusionen i punkt 4. 
Bemærkningen er sendt rettidigt til sekretariatet, men ikke kopieret ind i referatet. 
Margit vil have noteret i referatet, at hun ikke støtter flytningen på det foreliggende grundlag. 
 

Ebeltoft, den 24. april 2017 
Bemærkninger til referat vedrørende bestyrelsesmøde den 6. april 2017, Nationalpark Mols Bjerge . 
Vedrørende punkt 4: ”Flytning af sekretariatet til Strandhuset Molsvej 29” 
Bestyrelsen godkendte ikke formandens indstilling. Bestyrelsen drøftede sagen og der blev 
redegjort for de krav, der stilles til processen omkring en sagsfremstilling og en bestyrelses 
mulighed for på demokratisk vis at træffe beslutning på et oplyst grundlag. 
Når et dagsordenspunkt bliver forkastet, som tilfældet er her, skal sekretariat fremme punktet over 
for bestyrelsen på næstkommende bestyrelsesmøde. Her kan indgå de forskellige forhold som 
bestyrelsen drøftede vedrørende punkt 4, - flytning af sekretariatet til Strandhuset Molsvej 29 
Det strider mod god forvaltningsskik at konvertere en bestyrelsesdrøftelse til en 
bestyrelsesbeslutning. Endelig er det sådan, at en principbeslutning kun kan betragtes som en 
hensigtserklæring. Derfor kan en sådan beslutning ikke gøres til genstand for konkrete operationelle 
handlinger før end der er truffet en gyldig beslutning herom. 
Venlig hilsen 
Margit Røgind 

 
 
Der blev henvist til, at det ikke var en beslutning om at flytte sekretariatet, men at bestyrelsen har 
sagt god for, at der arbejdes på det. Et flertal i bestyrelsen har den opfattelse, at der kan træffes 
beslutninger, uanset om der er en sagsfremstilling, indstilling o.l. eller ej. 
 

3. Velkomstcenter og sekretariatsflytning - orientering om status på arbejdet 
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Bilag 

Bilag: Styregruppereferat 
 
 
Sagsfremstilling 
Styregruppen afholdte sit 9. møde den 29. maj 2017.  
På mødet blev følgende emner drøftet: 
• Samarbejdet med Arkitema i forhold til ombygning af Strandhuset og udarbejdelse af prospekt 

for Velkomstcentret 
• Status på behandlingen af zonetilladelsen vedrørende ændret anvendelse af Strandhuset 
• Status på Syddjurs Kommunes arbejde med lokalplan for Velkomstcentret 
• Status på arbejdet med indgåelse af forpagtningsaftale for Strandhuset med Naturstyrelsen 
 
Formanden vil redegøre nærmere for de nævnte punkter på mødet. 
 
Bemærkninger 
 
Vi har ikke modtaget tilbud på opmåling pristilbud på tegninger fra arkitekten endnu, vi har heller 
ikke rykket for det, da det trækker ud med zonetilladelsen. Det drejer sig om Arkitemas pris for at 
lave tegninger op Strandhusets renovering.  
Det er et delprojekt af vinderprojektet, og skal derfor ikke i udbud. Det drejer sig ikke om tilbud på 
selve renoveringen. 
 
Zonetilladelse igangsat, kommunen har sendt den til Kystdirektoratet, Strandbeskyttelseslinjen, 
som ikke har sat sagsbehandler på endnu, så vores forventning er, at vi hører noget efter 
sommerferien.  
Der blev efterlyst en tids- og handleplan 

- Sekretariatet udarbejder en tids- og handleplan 
 
Naturstyrelsen har forlænget forpagtningsaftalen med den nuværende forpagter for 2 år uden 
Strandhuset. 
 
Margit havde bedt om en liste med, hvem man har skrevet til vedr. støtteerklæringer. Hun har fået 
listen, men ønsker også at se hele korrespondancen med kopi af de breve vi har skrevet, og de 
svar vi har fået. Hun begærer derfor aktindsigt i det. 
 
Andre i bestyrelsen synes det er et spørgsmål om tillid, og ikke nødvendigt, men Margit får 
bilagene. 
  

https://filkassen.statens-it.dk/a/YN5RYPFeUV5y3lFh/3.%20Referatnotat%20Styregruppem%C3%B8de%20den%2029.%20maj%202017%20%283%29.pdf?l
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4. Nationalparkplan 2018 – 2014. Orientering om status for offentlighedsfasen og indkomne 
forslag 

 
Bilag 

Bilag: Høringssvar 
 

Bilag: Referat fra offentligt møde 27.3.2017. 
 

Bilag: Referat fra offentligt møde 22.5.2017. 
 
 
 
Sagsfremstilling 
Planforslaget med bilag samt miljøvurderingen har været i offentlig høring i perioden fra den 14. 
marts til den 6. juni 2017 og der har i offentlighedsfasen været afholdt to velbesøgte offentlige 
møder. 
Der er indkommet 17 skriftlige høringssvar og fremkommet en række konkrete forslag til planen 
på de afholdte møder. Sekretariatet vil på bestyrelsesmødet redegøre nærmere for de indkomne 
høringssvar og de fremsatte forslag på de offentlige møder samt lægge op til en drøftelse af 
plantilretninger på baggrund af det indkomne materiale.  
 
I henhold til den samlede tidsplan skal bestyrelsen på sit møde den 8. august 2017 drøfte et første 
udkast til endelig nationalparkplan og på sit møde den 27. september endeligt vedtage den nye 
nationalparkplan.  
 
Med henvisning til tidsplanen anmodes bestyrelsesmedlemmerne om at fremsende med evt. 
forslag til tilretninger inden 1. august. Sekretariatet vil herefter udarbejde en samlet oversigt til 
den endelige behandling den 27. september. 
 
Bemærkninger 
 
Der var stor interesse og fremmøde på de offentlige møder. Der er kommet mange skriftlige svar, 
der sammen med de mundtlige svar fra møderne i løbet af sommeren indarbejdes i et overskueligt 
skema, så det ligger klar til bestyrelsesmødet i august. 
Det er tale om konkretiseringer af projektbeskrivelser i bilag 3, og der er ikke noget, der kræver en 
ekstra høring. 
Bestyrelsen er glad for de fine indspark, der er kommet. 
 
 
 
 
 

https://filkassen.statens-it.dk/a/cQ_2nOCP9t9jD_ad/4.%20H%C3%B8ringssvar.pdf?l
https://filkassen.statens-it.dk/a/GS8yQYivMgALLzJA/4.1%20Referatnotat%20offentligt%20m%C3%B8de%2027%20marts%202017.pdf?l
https://filkassen.statens-it.dk/a/f8UUAO5FFEBtxRQB/4.2%20Referatnotat%20offentligt%20m%C3%B8de%20den%2022.%20maj%202017.pdf?l
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5. Samarbejdet med Den Danske Naturfond i Basballe området  
 
Bilag 

Bilag: Kort over projektområde 
 
 
Sagsfremstilling 
Samarbejdsprojektet mellem flere lodsejere, Nationalparken og Den Danske Naturfond er igangsat 
efter sidstnævntes erhvervelse af ca. 40 ha landbrugsjord øst og syd for Basballe. 
Sekretariatet vil på mødet orientere nærmere om projektets arealmæssige omfang, det 
forestående arbejde med naturprojektet samt projektets mere langsigtede perspektiver. 
 
Bemærkninger 
 
Jens orienterer om den lange proces siden forsommeren 2015. Det har trukket i langdrag, men nu 
er det på plads. Den Danske Naturfond har købt jord, men ikke bygninger og 3 ha i tilknytning til 
bygningerne.  
 
Der er forskellige naturformer i det købte, og det er et oplagt samarbejdsprojekt mellem DDNF, 
Naturstyrelsen, Nationalparken og evt. private lodsejere. Der ligger 2 arealer i tilknytning til 
området, som drives som landbrug. Der er mulighed for at DDNF kan købe det, hvis der kan findes 
erstatningsarealer, så der kan blive et stort sammenhængende område, hvor naturplejen kan 
løftes.  
Naturstyrelsen har stor ekspertise med at konvertere skov til overdrev, og deltager i projektet 
hermed. Der er engageret en landsbrugskonsulent til at lave naturplan. 
 
Det er kæmpeprojekt, og der udtrykkes stor ros til arbejdet.  Et godt råd til pressedækningen vil 
være ved sådanne projekter at vente med pressemeddelelse til der foreligger en naturplan. 
 
 
 

6. Godkendelse af projektbeskrivelser til frigivelse af midler til Nationalparkens udvalg 
 
Bilag  

Bilag: Projektbeskrivelser Natur 
 
Sagsfremstilling  
I henhold til § 4 i forretningsorden for Udvalg i Nationalpark Mols Bjerge kan udvalget på baggrund 
af en projektbeskrivelse få bestyrelsens godkendelse samt en bevilling til at igangsætte og afvikle 
et udviklingsprojekt inden for deres emneområde.  
 

https://filkassen.statens-it.dk/a/HQA41oyAOJQPADjX/5.%20DDNF-Projektomr%C3%A5de.pdf?l
https://filkassen.statens-it.dk/a/LfFYNbxxWHA_8Vg0/6.%20projektbeskrivelser%20-%20Natur.pdf?l
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Naturudvalget har tidligere fået godkendt projektbeskrivelser, for anvendelse af kr. 566.000 af 
deres samlede budget på kr. 950.000 for 2017. 
 
Naturudvalget fremlægger projektbeskrivelser for restbudgettet: 
 
Projekter gennemgås af udvalgsformand og omfatter: 
1. Geologiformidling kr. 65.000 
2. Råd til råd  kr. 34.000 
3. Fælles naturpleje kr. 250.000 
4. Biodivercity kr. 35.000 
I alt:   kr. 384.000 kr.   
 
Indstilling 
Formanden indstiller at projektbeskrivelse 1 til 4 fra Naturudvalget godkendes, og at der frigives i 
alt kr. 384.000 til projekterne af 2017 budgettet. 
 
Beslutning 
Formandens indstilling blev vedtaget. 
 
Bemærkninger: 
 
Bilagene til punktet har siden udsendelsen været til behandling i naturudvalget. Jette orienterer 
om de få justeringer, der har været. Geologiformidlingen omhandler tre punkter: 
1. 1200 særnumre af Geoviden, kr. 7.000 
2. Kortlægning af store sten, kr. 7.000 
3. Sammenskrivning af geologiprojekterne til formidlingsmateriale, platform og mulighed for at få det på 

hjemmesiden, kr. 51.000 
 
 
Råd til råd: 34.000 kr. Til konsulent til i urørt skov at optælle dødt ved, der er en pålidelig 
monitering. Endvidere til nye kontakter, der ønsker frivillige naturplaner for skov. 
 
Nordlige hængsel: Projektbeskrivelsen er rettet til med beløbsspecifikation. 
 
Biodivercity – ændret i økonomi. 
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7. Orientering om sekretariatets og bestyrelsesformandens aktiviteter siden sidste 
bestyrelsesmøde 

 
Bilag  
Aktivitetsoversigt  
 
Sagsfremstilling  
Sekretariatet har udarbejdet en aktivitetsoversigt medio april til primo juni 2017 som fremlægges 
til orientering.  
 
Bemærkninger 
Ingen bemærkninger 
 

8. Evt. 
 
Margit spurgte til lokalplanen, laver kommunen den, før de ved om der bliver et projekt, og hvem 
betaler for det? 
 
Mika orienterede: Det er en byrådsbeslutning at igangsætte lokalplan for velkomstcentret, et 
byråd kan aldrig vide hvad udfaldet bliver, og om det bliver vedtaget. Det er kommunen, der 
betaler.  
Byrådet ønsker at tilvejebringe en lokalplan, så det giver mulighed for at gennemføre projektet. 
Byrådets repræsentant Marianne forklarer, at det er helt normal procedure, og alle 
byrådsmedlemmer bakker op om projektet. 
 
Der foreslås en anden form for at diskutere velkomstcentret i bestyrelsen på. Det foreslås, at hvis 
Margit som repræsentant for DN har spørgsmål til processen og proceduren, kan hun ringe til 
Mika i forvejen og få det afklaret.  Det er spild af bestyrelsens tid at bruge så meget tid på det på 
møderne. Endvidere foreslås det, at der hver gang velkomstcentret er på dagsordenen indføjes en 
standardbemærkning: Margit er imod.  Hvis beslutningen ikke er i orden kan den jo indklages. 
Bestyrelsen er fuldt klar over Margits indstilling til velkomstcentret, der er modstridende til resten 
af bestyrelsens indstilling.   
Der skal være plads til at alle, også Margit, kan komme med holdninger vedr. punktet, men at 
bruge tiden på mistillid til overholdelse af formaliter i forhold til processen og procedurer virker 
som et forsøg på at obstruere processen. 
 
Der var bred opbakning fra bestyrelsen til dette synspunkt. 

https://filkassen.statens-it.dk/a/OQfD2qiHw54rB8Pb/7.%20Aktivitetsoversigt%20april%20til%20juni%202017.pdf?l

