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 Referat af bestyrelsesmødet den 8. august 2017 fra kl. 18.45 til  21.00
Godkendt på bestyrelsesmødet den 27.9.2017  
 
Til stede:  
Erling Post  
Eva Kullberg  
Jette Sørensen  
Klaus Bertram Mikkelsen  
Margit Røgind  
Marianne Kierkegaard  
Peter Brostrøm  
Thorkil Danielsen  
Verner Damm 
 Rita Geertz,  
Trine Lundorf,  
Jørgen Ivar Mikkelsen,  
Anne Sophie Gamborg,  
Susanne Bødker 
 
Afbud: Jakob Vedsted  
 
  
1. Godkendelse af dagsorden 
 
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 20. juni 2017 

Udkast til referat 
3. Velkomstcenter og sekretariatsflytning  

Tidsplan for udarbejdelse af lokalplan fra Syddjurs Kommune 
 
4. Forslag til Nationalparkplan 2018 – 2024 for Nationalpark Mols Bjerge – endelig vedtagelse 

A. Notat om høringssvar. Notatet indeholder sekretariatets bemærkninger til forslag i 
høringssvarene samt evt. forslag til ændringer i plantekst eller bilag. 

 
B. Forslag til Nationalparkplan, hvor sekretariatets forlag til tekstrettelser på baggrund af 

høringssvarene m.v. er indskrevet med gul markering. 
 
C. Bilag til Forslag til Nationalparkplan med ændringsforslag markeret med gult i indsatsområderne. 
 
D. Høringssvar fra Grundejerforeningen Ebeltoft Nord (som ved en fejl ikke var med i bilaget til sidste 

bestyrelsesmøde). 
 
5. Status på forbrug 2017 og udmelding af budgetramme til projektudvikling i 2018  

Budgetrapport medio 2017 
 
6. Aktivitetsoversigt 

Aktivitetsoversigt 
 
7. Evt. 
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1. Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordenen er godkendt 
 
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 20. juni 2017 
 
I referatet skal ”oplyste” ændres til ”foreliggende” i punkt 2, 3. linje. 
Side 3, punkt 4: De to nederste linjer slettes. 
 
Bestyrelsesreferatet blev godkendt. 
Margit kunne dog ikke tilslutte sig godkendelsen.  
 
 
3. Velkomstcenter og sekretariatsflytning - orientering 
 
Bilag 
Tidsplan for udarbejdelse af lokalplan fra Syddjurs Kommune 
 
Sagsfremstilling 
Der har ikke været afholdt møde i styregruppen for Velkomstcentret siden sidste 
bestyrelsesmøde. På sidste bestyrelsesmødet var der specielt fokus på en samlet tidsplan for 
projektet, som bl.a. er usikker på grund af sagsbehandlingstid for zonetilladelse og lokalplan. I 
forhold til sidstnævnte har sekretariatet nu modtaget en samlet tidsplan for 
lokalplanudarbejdelsen fra Syddjurs Kommune.  
 
Bemærkninger 
 
 
Mika oplyste, at der er et prospektmateriale under udarbejdelse.  
 
Vedr. Strandhuset er der kommet mail dags dato, som omdeltes på mødet. Mailen indeholder et 
overslag på 125.000 til udarbejdelse af udbudsmaterialet.  
 
Bestyrelsen siger god for den 125.000 til udarbejdelse af materialet, men ønsker, at 
arkitektbistand aftales som en procentsats af de samlede udgifter. 
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4. Forslag til Nationalparkplan 2018 – 2024 for Nationalpark Mols Bjerge – endelig vedtagelse 
 
Bilag 
E. Notat om høringssvar. Notatet indeholder sekretariatets bemærkninger til forslag i høringssvarene 

samt evt. forslag til ændringer i plantekst eller bilag. 
 
F. Forslag til Nationalparkplan, hvor sekretariatets forlag til tekstrettelser på baggrund af høringssvarene 

m.v. er indskrevet med gul markering. 
 
G. Bilag til Forslag til Nationalparkplan med ændringsforslag markeret med gult i indsatsområderne. 

 
H. Høringssvar fra Grundejerforeningen Ebeltoft Nord (som ved en fejl ikke var med i bilaget til sidste 

bestyrelsesmøde). 
 
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 18 skriftlige høringssvar og fremkommet en række konkrete forslag til planen 
på de afholdte møder. På bestyrelsesmødet den 20. juni blev høringssvarene præsenteret og der 
blev udtrykt tilfredshed med de bemærkninger og forslag, som er indkommet. 
 
Sekretariatet har udarbejdet et notat, hvor de konkrete forslag i høringssvarene er oplistet 
sammen med sekretariatets bemærkninger og evt. forslag til tekstændringer i planforslag og/eller 
bilag.  Der er endvidere udarbejdet et forslag til endeligt Nationalparkplan på baggrund af notats 
forslag.  
 
Indstilling 
Formanden indstiller at  
A. Nationalparkparkplan 2018 – 2024 for Nationalpark Mols Bjerge vedtages endeligt 
B. Der rettes henvendelse til Miljøministeren for at få foretaget de beskedne udvidelser af 

Nationalparkens afgrænsning, som følger af planen. 
C. Der på baggrund af nationalparkplanens projekter på formidlingsområdet udarbejdes en samlet 

beskrivelse med anlægs- og driftsbudgetter, som kan danne baggrund for ansøgninger til relevante 
fonde.  

 
Beslutning 
Formandens indstilling A blev godkendt. 
Formandens indstilling B blev ikke godkendt, det ønskes behandlet på et bestyrelsesmøde som 
særskilt punkt med kortbilag og beskrivelse. 
Formandens indstilling C blev ikke godkendt, det ønskes behandlet på et bestyrelsesmøde som 
særskilt punkt.  
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Bemærkninger 

A.  I notatet er anvendt ”synspunktet er noteret”. Det ønskes ændret til en mere forklarende 
bemærkning. Notatet skal gøres tilgængeligt på hjemmesiden, så det skal tilpasses som 
svar til dem, der har indsendt høringssvar. Hvis forslaget ikke har givet anledning til 
ændring bruges formuleringen: ”Bestyrelsen har overvejet forslaget.”  Der skrives ikke 
bemærkninger til de punkter, hvor indsenderen tilkendegiver støtte. 
Der kan indsendes korrekturforslag indtil den 24. august 2017 til sekretariatet. 
 
Vedr. høringssvar med ønske om bestyrelsesplads skal bemærkningerne forklare 
proceduren ved bestyrelsens udpegning, og at bestyrelsen derfor kun har indflydelse på 
sammensætningen af Nationalparkrådet.  
 
Diskussion om udpegning af ny bestyrelse tages under eventuelt. 
 

B. Der blev udtrykt ønske om særskilt punkt på et bestyrelsesmøde, og at det skal følge efter 
planens godkendelse. 

 
C. Der blev udtrykt ønske om særskilt punkt på et bestyrelsesmøde, da udarbejdelsen af et 

sådant materiale kræver bestyrelsens medvirken. Det er af mindre betydning om 
materialet bliver færdig til ansøgningsfristen hos fonde i oktober eller i april næste år. 
 
Det er endvidere vigtigt, at en sådan beskrivelse tager udgangspunkt i bestyrelsens 
tidligere beslutninger omkring Velkomstcentret, som er porten til Nationalparken.  
 
Punktet skal behandles i udvalg og bestyrelsen, som er villig til at afholde et ekstra møde, 
hvis det er nødvendigt. 
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5. Status på forbrug 2017 og udmelding af budgetramme til projektudvikling i 2018 
 
Bilag 
Budgetrapport medio 2017 
 
Sagsfremstilling 
Under iagttagelse af de nævnte noter i budgetrapporten forventes et forbrug for 2017 svarende til 
budgettet.  
 
For 2018 forventes den økonomiske ramme at være 8,7 mio. hvoraf de 7,7 mio. er statsbevilling og 
resten tilskud fra Friluftsrådet til formidlings- og friluftsprojekter.  
 
For at fastlægge den økonomiske ramme til udviklingsprojekter i 2018 estimeres de faste 
sekretariats- og formidlings udgifter m.v. i næste budgetår som følger: 
Administration:     2,2 mio. 
Formidling      1,0 mio. 
Velkomstcenter og Strandhuset    2,0 mio. 
 
Således er der 3,5 mio. til udviklingsprojekter til fordeling mellem de 4 udvalg.  
 
Naturudvalget      0,9 mio. 
Kulturudvalget      0,9 mio. 
Friluftsudvalget inkl. 0,7 mio. fra Friluftsrådet   1,0 mio. 
Erhvervsudvalget     0,7 mio. 
I alt      8,7 mio. 

 
 
Indstilling 
Formanden indstiller at de 3,5 mio. til udviklingsprojekter fordels i henhold til ovennævnte, samt 
at udvalgene på den baggrund udarbejder detailbudgetter til bestyrelsens godkendelse 
 
Beslutning 
 
Bestyrelsen godkendte formandens indstilling, dog med ændret beløbsstørrelse som følger: 
Naturudvalget:  830.000 kr 
Kulturudvalget: 830.000 kr 
Erhvervsudvalget: 830.000 kr 
 
Bemærkninger: 
Hvis der ikke er særlig grund til at fordele pengene som foreslået, skal de tre udvalg stilles ens. 
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Friluftsudvalget får penge udefra, så det skal ikke ændres. 
 
6. Orientering om sekretariatets og bestyrelsesformandens aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde 
 
Bilag  
Aktivitetsoversigt  
 
Sagsfremstilling  
Sekretariatet har udarbejdet en aktivitetsoversigt medio juni 2017 til ultimo juli, som fremlægges 
til orientering. På grund af sommerferien har aktivitetsniveauet været lavt og herudover har en 
medarbejder ikke haft mulighed for at bidrage til listen på grund af ferie.  
 
Bemærkninger 
Link til ud i naturen bør fjernes fra vores hjemmeside, da man her kun får mulighed for 
overnatning i shelters m.v. 
 
 
7. Eventuelt 
 
Det videre bestyrelses arbejde  
Overlevering fra nuværende bestyrelse til ny bestyrelse er planlagt på et seminar i november.  
 
 
Udpegning af ny bestyrelse 
På Danmarksnationalparker.dk/organisation er beskrevet følgende om udpegningen: 

For at sikre lokal forankring skal medlemmerne så vidt muligt have tilknytning til 
det område, hvor en nationalpark ligger. Enkelte foreninger er sikret en fast plads 
i bestyrelsen. Det er 

• Danmarks Naturfredningsforening 
• Friluftsrådet 
• Landbrugets, skovbrugets og eventuelt fiskeriets organisationer vil blive bedt om 

at indstille 1-3 medlemmer i alt. 

Der blev efterspurgt en afrapportering/evaluering fra bestyrelsen omkring fordele og ulemper ved 
bestyrelsens sammensætning, da det er vigtigt, at ministeren får en vurdering af betydningen af de små og 
lokale organisationer. 
 
Bestyrelsen kan ikke foretage lobbyarbejde for disse organisationer, det skal de selv gøre ved henvendelse 
til borgmesteren / miljøministeren. Der er også organisationer, som ikke er med i den nuværende 
bestyrelse, som har henvendt sig til borgmesteren/miljøministeren. 
 
 
 
 
 




