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Dagsordenpunkter 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 20. februar 2017 
3. Velkomstcenter - orientering om styregruppens aktiviteter og møder m.v. 
4. Flytning af sekretariat til Strandhuset Molsvej 29 
5. Årsberetning 
6. The Island 
7. Naturmødet - orientering 
8. Samarbejdsaftale med NST – orientering 
9. Evt. 
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1. Godkendelse af Dagsorden 
 
Orientering om valg af ny bestyrelse under Eventuelt. 
 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 20. februar 2017 
Referatet blev godkendt. 

 
 

3. Velkomstcenter – orientering om styregruppens aktiviteter og møder m.v. 
 
Sagsfremstilling 
Formanden og sekretariatet har siden sidste bestyrelsesmøde arbejdet med indhentning af 
støtteerklæringer, holdt møder med forskellige parter for indhentning af rådgivning og skabelse af 
samarbejdsrelationer, samt været på ekskursioner og besøg i forskellige centre for at drøfte relevante 
problemstillinger i forhold til realisering af projektet. 
 
Formanden vil på mødet redegøre nærmere for resultaterne af disse aktiviteter. 
 
Beslutning: Notater fra styregruppemøderne og oversigt over, hvem styregruppen henvender sig til med 
henblik på støtteerklæringer sendes til hele bestyrelsen til orientering 
 
Bemærkninger 
 
Erling orienterer om det betydelige arbejde der har været i den forgangne periode, støtteerklæringer fra 
foreninger og enkeltpersoner er godt på vej. Der har også været møder med enkeltpersoner, der kan 
hjælpe os fremover. 
 
Der har været diskuteret støttegrupper, men styregruppen ønsker at høre bestyrelsens mening om dette, 
før den går videre med det.  
 
Der har været debat om, hvordan vi håndterer situationen ved Kalø ved udgangen af 2017, hvor den 
nuværende forpagtning ophører. Der er tre muligheder: 
 
1.  Nuværende forpagter tilbydes forlængelse af forpagtning af ishus og kro i et par år. 

• Lodsejer har talt med forpagteren, og han er blevet tilbudt en toårig periode med ishus og kro, 
samtidig med at der bygges bagved. Der forventes en stillingtagen fra forpagterens side til tilbuddet 
efter påske.  

 
2. Nationalparken overtager det hele pr. 1.1.2018 og bortforpagter ishus og kro. 
 
3. Nationalparken overtager Strandhuset og NST bortforpagter Kro og ishus i et par år. 
 
 
Styregruppen vil arbejde videre med situationen på næste møde den 2.5. 
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Der var debat omkring informationsniveauet til bestyrelsen, nogle af informationerne kan være følsomme 
og egner sig ikke til at blive videregivet, så længe der aktivt arbejdes med sagen, og den ikke er afklaret, 
men det er vigtigt, at bestyrelsen er orienteret, og at vi har så stor åbenhed som muligt. 
 
Støtteforening:  
Formålet er at lave støtteerklæringer til centret. Der er mange parter, foreninger m.v., som kan kontaktes 
direkte, men hvis vi skal tæt på borgerne, skal det nok ske i en venneforening. Det er mange ressourcer, der 
skal lægges i det, og spørgsmålet er om det er det værd. 
 
Det er en strategisk overvejelse, om man vil bruge det til at synliggøre projektet, men der er en gruppe af 
modstandere, så det kan komme til at fremstå som en forsvarsreaktion. 
 
At have lokal opbakning er et must i forhold til ansøgninger til fonde. Lokal forankring sker gennem 
bestyrelse, råd og foreninger. Men borgernes lokale opbakning er vigtig.  Det er tidspunktet for en sådan 
venneforening, der er strategisk. 
 
Det er en støtteforening for centret, ikke en generel støtteforening for Nationalparken.  
Støtteforeningen for centret skal være uafhængig af Nationalparken, og de frivillige skal ikke stå for den. 
 
Crowdfunding kan være en måde at gøre det på, og det kan Nationalparken selv gøre. 
 
Kommunen: 
Byrådet har haft temamøde, hvor Erling og Mika holdt oplæg omkring henholdsvis centret og 
nationalparkplanen.  Der var ønske om at vide, hvad fredningsnævnet har sagt i sagen, og Mika viste det 
konkrete svar fra fredningsnævnet, det har byrådets interesse. 
 

4. Flytning af sekretariatet til Strandhuset Molsvej 29 
 
Sagsfremstilling 
Styregruppen for Nationalparkens Velkomstcenter besluttede deres møde den 20. februar at undersøge, 
om Hack Kampmanns Strandhus Molsvej 29 vil kunne tages i anvendelse som sekretariat, før 
velkomstcentret er opført, og lokalplanen herfor er tilvejebragt. Syddjurs kommune har besigtiget huset og 
udtalt, at en ændret anvendelse fra bolig- til kontorformål vil kræve en zonetilladelse. Foreløbigt skønnet af 
Arkitema vil en ombygning af Strandhuset til sekretariat koste omkring kr. 1.500.000. 
 
Styregruppen for Nationalparkens Velkomstcenter besluttede på sidste møde den 21. marts 2017, at 
anmode Naturstyrelsen om at undersøge mulighederne for at overtage forpagtningen helt eller delvist, når 
denne udløber med udgangen af 2017 samt at redegøre nærmere for økonomi og vilkår herfor. En 
repræsentant fra styregruppen har sammen med Skovrideren afholdt møde med den nuværende 
forpagter. 
 
 
Indstilling 
Formanden indstiller at Nationalparkfonden overtager Strandhuset ved forpagtningsaftalens udløb den 31. 
december 2017 og straks derefter igangsætter ombygning af huset til sekretariat. 



Bestyrelsesmøde  
den 6. april 2017 
fra kl. 16.30 til senest kl. 21:00 
På Jagtslottet, Grenåvej 12, 8410 Rønde 
 
 
 
Beslutning 
 
Formandens indstilling blev ikke vedtaget. 
Bestyrelsen vedtog i stedet en principbeslutning, der kan igangsætte styregruppens proces i forhold til 
arbejde med Strandhuset som kontor og formidling: 
 

1. Der søges om Zonetilladelse 
2. Der indhentes konkrete tilbud på ombygningen 
3. Der laves aftale med Naturstyrelsen 
4. m.fl. 

 
Bestyrelsen inddrages i beslutninger løbende i processen. 
 
 
Bemærkninger 
 
Styregruppens medlemmer orienterede om processen frem til forslaget til bestyrelsen om overtagelse af 
Strandhuset til kontor og formidlingens udgangspunkt. 
Det har været en lang proces, hvor mange scenarier er blevet drøftet omhyggeligt. En enig styregruppe har 
anset det for det bedste sted for Nationalparken at være til stede, uanset om velkomstcentret bliver til 
noget eller ej. 
 
• Det vil sende gode signaler til fonde, at vi allerede er på stedet, når vi søger midler. 
• Vi vil være synlige og tilgængelige for langt flere mennesker end i dag. 
• Formidlingen vil have det bedste udgangspunkt. 
• Når Velkomstcentret bygges, vil vi være i området og kan informere langt bedre end i dag. 
• Hvis velkomstcentret ikke bygges, vil den eksisterende lokalplan give mulighed for et mindre 

informationscenter og inddragelse af dele af kroen i formidling, så formidlingen vil kunne udbygges på 
stedet alligevel. 

• Huslejen i Strandhuset er mindre end den, vi betaler for Jagtslottets lokaler.  
 
Beløbet på 1.500.000 kr. er et estimat, vi har pengene. Styregruppen har arbejdet med en midlertidig 
indretning til kontor, men blev enige om at det ville skabe problemer senere hen, så styregruppen 
anbefaler en renovering, som gør huset færdigt til brug for kontor. 
Der er ikke indgået aftale med Arkitema, og det er ikke nødvendigt, at det bliver dem, men i forhold til 
sammenhæng med centret, kan det være en fordel.  
 
Der er heller ikke indgået aftaler med andre i forbindelse med Strandhuset, hverken kommune eller 
Naturstyrelsen. 
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5. Årsberetning 
 
Bilag 
Årsberetning 2016 – vedhæftet som pdf og uddeles som printtryk på mødet 
 
Sagsfremstilling 
I henhold til regnskabsvejledningen for de danske nationalparker skal bestyrelsen årligt fremlægge en 
beretning. Beretningen kan læses som et supplement til den økonomiske indrapportering, som 
nationalparkerne skal indsende til Miljøstyrelsen. Her skal alle aktiviteter, hvortil der er knyttet en økonomi, 
oplistes i et skema med angivelse af intern og ekstern økonomi samt udgifter til løn på det enkelte projekt. 
 
Årsberetningen beskriver nationalparkens projekter og aktiviteter inden for natur, kultur, friluftsliv, 
formidling samt erhverv gennem 2016. Beretningen indeholder også afsnit om bestyrelsens, rådets og 
udvalgenes arbejde gennem året samt om arbejde med udviklingsinitiativer som fx inddragelse af frivillige 
og etablering af velkomstcenter m.v. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller årsberetningen til godkendelse 
 
 
Beslutning 
Årsberetningen blev godkendt 
 
Korrekturmæssige ændringer sendes til sekretariatet senest 19. april. 
 
Bemærkning 
 
I forhold til mængden af projekter og arbejde orienterede Verner om et møde med Rådet fra 
Skjoldungernes Land. Han fortalte om, hvad Nationalparken har lavet og laver, og det er rigtig meget. 
  

https://filkassen.statens-it.dk/u/7mke13_pHuL8aR7W/5.%20A%CC%8ARSBERETNING-2016.pdf?l
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6. ”The Island” 
 
Bilag 
Projektbeskrivelse The Island 
Ansøgning til Aarhus 2017 fonden 
 
Sagsfremstilling 
Igennem længere tid har kulturelle kræfter i Syddjurs Kommune arbejdet med at udvikle ”The Island” – som 
er en flydende scene/platform for kunst, kultur, møder, leg og aktivitet. Nationalparken har fra starten 
været en del af projektet. Projektet ser nu ud til at kunne realiseres, som en 64 m2 stor cirkulær 
flydeponton, der kan placeres kystnært, således at publikum kan få adgang over en landgangsbro fra 
kysten. 
 
Projektets samlede økonomi er kr. 1.400.000 hvoraf kr. 700.000 er anlægsudgifter og kr. 450.000 udgifter 
til åbningsevents og aktiviteter den første sæson, hvor den skal placeres ved kysten nord for Fregatten i den 
sigtelinje over Vigen, som skabes fra Jernbanegade.  
 
Kulturudvalget besluttede på deres møde den 17. januar 2017 indstille til bestyrelsen, at 
Nationalparkfonden bevilger kr. 100.000 til projektet under forudsætning af, at projektet realiseres i sin 
helhed, at anlægget viser Nationalparkens logo, og at Nationalparken få brugsret til at afvikle egne 
arrangementer på anlægget.   
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at projektbeskrivelse ”The Island” fra Kulturudvalget godkendes, og at der frigives i 
kr. 100.000 til projekterne af 2017 budgettet. 
 
Beslutning 
 
Formandens indstilling godkendes på trods af løse ender 
 
Bemærkninger 
 
Fregatten står for driften og tager den på land. Den kan flyttes på lastbil, selvom det er dyrt. Der vil blive en 
landgangsbro, så man ikke skal sejle til den. Den er ikke stor, men den kan være et godt aktiv for 
Nationalparken, som også får brugsret til platformen.  Det kræver tilladelse svarende til flydende platforme 
og landgangsbro, det er ikke en stationær installation, så kommunen kan give tilladelsen. 
 
 
  

https://filkassen.statens-it.dk/u/v-WLZy5li1Ot5Ytm/6.1%20The%20Island.pdf?l
https://filkassen.statens-it.dk/u/8cHE1mBBxOHjwcTX/6.2%20Projektbeskrivelse%20The%20Island.pdf?l
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7. Naturmødet – orientering 
 
Sagsfremstilling  
Naturmødet i Hirtshals afvikles i år fra den 18. til 20. maj. Der er god tilslutning fra de andre nationalparker også. 
Nationalparkerne vil blive repræsenteret på både hovedscenen og i arbejdsworkshops.  
Formanden orienterer nærmere på mødet. 
 
Bemærkninger 
 
Tidspunktet er fra fredag kl 9 til lørdag kl 17. 
Det er absolut sidste frist for tilmelding 7.4. hvis man vil have overnatning. 
 
Der er lavet et program for naturmødet, som tilgodeser Nationalparkerne. Der er paneldiskussion med 
repræsentanter for Nationalparkernes formænd, Formanden for DDNF og Friluftsrådet, diskussionen styres af Anders 
Lund Madsen. 
På en anden scene får hver Nationalpark mulighed for at præsentere et projekt, der anvender de virkemidler vi har i 
dag. (Jens vil fremlægge BiodiverCity projektet)  
 
Der er sammenfald med et andet programpunkt Rune Engelbrecht: Natur-nationalparker. 
Der arbejdes på et program for Nationalpark Mols Bjerge, både møde og ekskursion om lørdagen 
 
 

8. Samarbejdsaftale med Naturstyrelsen/Miljøstyrelsen - Orientering 
 
Bilag 
Brev til Naturstyrelsen/Miljøstyrelsen 
 
Sagsfremstilling 
Bestyrelsen blev på sidste møde den 20. februar orienteret om et nyt udkast til administrationsaftale fra 
Naturstyrelsen/Miljøstyrelsen, som er enslydende for de fire udlagte nationalparker i Danmark. 
 
Formændene for nationalparkerne drøftede på møde den 8. marts udkastet og besluttede i enighed, at det 
foreliggende udkast ikke kan underskrives. Nationalparkerne har derfor udarbejdet en skrivelse til 
Naturstyrelsen/Miljøstyrelsen, som fremlægges til orientering  
 
Bemærkninger 
 
 
Forsikring er det springende punkt – og har været det altid. Brevet her er et kompromis mellem 
Nationalparkerne.  
 
Der har været afholdt møde mellem formanden for Skjoldungernes Land og direktører /vicedirektør i 
Naturstyrelsen. Mødet omhandlede bl.a. Deminimis reglerne, som vi skal give tilskud efter, og det lægger 
hindringer i vejen i forhold til landbruget. Fx naturplaner kan vi ikke hjælpe med. Der er ikke nogen 
afklaring.   
 
I forhold til reorganiseringen i Naturstyrelsen orienterede Erling om, at det har gives sekretariatet nogle 
udfordringer, men at vi løser dem hen ad vejen. 
  

https://filkassen.statens-it.dk/u/jLn7ix05-72eufuK/7.%20Brev-Admaftale-DKnationalparker-NST-SVANA.pdf?l
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9. Eventuelt 
 
Erling orienterede om et møde med vejdirektoratet om de store brune skilte på motorvejen. Der sendes 
ansøgning, som bliver behandlet i august måned. Skiltene søges opsat ved Aarhus Nord. 
 
Indhegninger i statens arealer. Det blev spurgt om man ikke kunne lave 1 stor indhegning i stedet for små. 
Peter Brostrøm orienterede om, at indhegningerne var begrundet i forskellig pleje af naturen på 
områderne. Det er unik natur, og den skal plejes så godt man kan, det er det vigtigste. 
 
Ny bestyrelse 
Der regnes med, at en ny bestyrelse udnævnes til ikrafttræden den 1. januar ( Det gjorde man i Thy) 
Der kan med erfaring fra Thy være fokus på at gøre bestyrelserne mindre. Måske kun 1 fra rådet.  
Der er en forening SAM som ikke eksisterer længere, så der kan ikke komme en ind i stedet for Susanne.  
Museumsforeningen vil sandsynligvis blive erstattet med Museum Østjylland. 
Hverken sekretariat eller formanden for bestyrelsen har indflydelse eller dialog omkring udvælgelsen. Det 
er rent Miljøministeriets anliggende.  
 
 
Aktivitetslisten 
Ved en fejl er aktivitetslisten ikke på dagsordenen eller i bilag. Den eftersendes sammen med  udkast til 
referat.  
 
 


