
Rådsmøde den 19.6.2017 kl. 16.30 – 19.00 på Molslaboratoriet. 
 
Deltagere: 
Jette Sørensen 
Thomas Secher Jensen 
Thorkild Hansen 
Arrild Anthonsen 
Verner Damm 
Kim W. Olesen 
Hanne Sloth 
Bo Kristensen 
Jørgen Lund Møller 
Mika Leth Pedersen 
 
Ref.: Nete Thomsen 
 
Afbud fra:  
Reidar Lænø 
Jens H Petersen 
Joy Klein 
Bent Dall 
Geert Bilander 
Flemming Hørsted 
 
 
Referat: 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen blev godkendt. 
2. Godkendelse af referatnotat fra møde den 6. februar 2017. 

Rettelse til referatet: Jægerne moniterer ikke ulve 
Herefter godkendt. 

3. Orientering om vigtige beslutninger og drøftelser på de to seneste bestyrelsesmøder. 
Der er afholdt to bestyrelsesmøder siden sidste rådsmøde: 20.2. og 6.4. 
Møderne har i stor udstrækning omhandlet nationalparkplanen og projektbeskrivelser. 
 
Skiltning i Nationalparken har været diskuteret ud fra et ønske om harmonisering af skiltene. 
Bestyrelsen har henvist problemet til Partnerskabet mellem Naturstyrelsen, Kommunen og os. Det 
blev ligeledes videresendt til friluftsudvalget. 
 
Velkomstcentret har været behandlet, og der indhentes støtteerklæringer. Der sendes 
fondsansøgninger senere. Den nuværende forpagter får forlænget forpagtningen i to år – uden 
strandhuset. Nationalparken indgår i løbet af sommeren en aftale med Naturstyrelsen, så 
sekretariatet kan leje strandhuset og indrette det til kontor. Der skal dog nogle tilladelser på plads 



først, og disse er søgt. Arkitema skal komme med et tilbud på opmåling og tegninger til renovering, 
det er ikke modtaget endnu. 

 
 
Projekter: 
I april gav bestyrelsen kr. 100.000 til The Island, under forudsætning af, at projektet gennemføres i 
sin helhed. The island skal ligge i Ebeltoft, men er konstrueret, så den kan flyttes. Der er indvielse af 
den fredag den 23. juni i Fregatbassinet.  

Ny bestyrelse: Der har været debat om proceduren ved udvælgelse af ny bestyrelse. 
Nationalparkens nuværende bestyrelse har ikke indflydelse på det. Det må forventes (som ved 
Nationalpark Thy), at der bliver færre foreninger repræsenteret. 
 
Nyt råd: Det er bestyrelsen, som nedsætter nationalparkrådet. Dvs. at det nuværende råd 
nedlægges, og den ny bestyrelse udpeger et nyt. Det er den ny bestyrelse, som bestemmer hvordan 
man vil håndtere det, og hvem man udpeger. Der vil så gå ca. ½ år fra den nye bestyrelses 
tiltrædelse til det nye råd oprettes. 
 
Besøg fra Skjoldungernes land: Verner har været vært for rådet fra Skjoldungernes land og fortalt 
om hvad og hvordan rådet arbejder her.  
 
Besøg i Nordsjælland: Mika og Erling har været på besøg i Nordsjælland, hvor der er 5 borgmestre, 
der vil med i bestyrelsen. Det er et signal til Syddjurs kommune om at vægte bestyrelsesarbejdet i 
Nationalpark Mols Bjerge tungere.  
 

4. Drøftelse af vigtige punkter på bestyrelsens dagsorden den 20. juni 2017. 
Mødet har mest fokus på Projektbeskrivelser fra naturudvalget, og mødet starter med en 
ekskursion til Skærsø Gods. 

 
5. Drøftelse af Nationalparkens deltagelse i Naturmødet i Hirtshals. 

Der er enighed om, at det faglige var i orden.  Netværk og inspiration er vigtig for bestyrelse og 
sekretariat.  
Det kan virke som fætter-kusine fest. 
Bemanding af teltet bør være sekretariatet. Til diskussionerne er det politisk og der bør 
bestyrelsesmedlemmer være med.  
Næste år bør lørdagen laves som besøg i en anden nationalpark e.l.. 

 
6. Orientering fra seneste udvalgsmøder ved en rådsrepræsentan 

Kulturudvalget: 

Thorkild orienterede om Kulturudvalget møde. Udvalget havde først  besøg af Gøsta Knudsen, der 
fremlagde sit projekt omkring 20 særlige steder. Projektet har udover foto, tegning og tekst også 



det formål at lære folk at se. Det er et spændende projekt, der kitter andre projekter sammen, og 
det har en langsigtet værdi.  Det lægges til beslutning i bestyrelsen. 

En ansøgning til Havnefest i Ebeltoft gav anledning til drøftelse af habilitet, som der skal strammes 
op på. Udvalget bevilgede 10.000 kr. til havnefesten. Nationalparken støtter i forvejen også 
Kystkulturfestivalen. 

En ansøgning fra Blue ocean om et musikarrangement blev afslået, fordi ansøgningen var 
mangelfuld, ansøgerne er anmodet om at sende en ny og forbedret udgave. 

En ansøgning om tilskud til bog med fotos og digte blev afslået, den virker ikke relevant for 
Nationalparken. 

Tanker om budget 2018 tanker sattes i gang med nævnelse af specifikke projekter.  

Vedr. Sogneprojektet blev Dråby foreslået som et godt og interessant kulturmiljø. 

Der arbejdes med en ansøgning til Nationalparken med Maleri og digte i naturen, det kvalificeres 
inden der sendes en ansøgning. 

Projekt vedr. Molbohistorier: Der afholdes møde med interesserede i efteråret. 

Korarrangementet Vild med Sang er afholdt, godt arrangement, med rundvisninger på Jagtslottet, 
stor hjælp fra frivillige.  Vi har nu et rigtig godt korps af frivillige. 

Erhvervsudvalget:  

Kim orienterede om udvalgets diskussioner og udfordringer med hensyn til tilladelse til brug af logo 
i forhold til nationalparkgrænsen.  

Der er fra et sted brugt logo uden tilladelse, det tages der hånd om. 

Netværket arbejder med projekter, der støtter medlemmernes ønske om noget mere for dem, der 
er bl.a. arbejdet med turist-pakker som samarbejde mellem netværksmedlemmer. 

Vand – Molsvand – det skal fremover tappes i Ebeltoft, og det blev noteret, at det ikke er kildevand, 
men almindelig postevand. 

Naturudvalget:  

Jette orienterede om udvalgsmødet. Projektet i Mols Bjerge i samarbejde mellem DDNF, NST og 
Nationalparken med inddragelse af 2 private lodsejere blev gennemgået på ekskursionen forud for 
mødet.  

Biodivercity informationstavler skal ved genoptryk justeres med mere korrekt arealangivelse. 

Der er lavet rapport over græsning og kobjælde kortlægningen. Råd til råd har fået flere 
henvendelser fra private lodsejere om at være med.  



Bogen 99 arter er lige udkommet, og der arbejdes på et særnummer af Geoviden med artikler om 
Mols Bjerge og geologiprojekterne. 

Der arbejdes med et projekt ved Øer, som kan blive til et spændende naturprojekt. 

Friluftsudvalget:  

Verner orienterede om udvalgsmødet. Udvalget arbejder med ridestier efter kraftig opfordring 
udefra, og der indkaldes til møde om emnet. 

Skiltning i Nationalparken har været et tilbagevendende emne, der ønskes en harmonisering. Det er 
ikke noget udvalget kan gøre noget ved, udover at anbefale. 

Opgradering af p-pladser bliver taget op igen, til næste møde laver Kristian et oplæg ud fra 
stirapporten med opdateringer og kort. 

Støvgener og fartbegrænsning blev taget op igen, men også her kan udvalget kun anbefale 
bestyrelsen at nævne det for kommunen, fx på et partnermøde.  

Shelter ved Strandkær Strand gøres handicapvenlig, og arbejdet er næsten færdigt. 

El cykler (til lån/leje) og el kørestole ved ruinen. Der er sendt fondsansøgning til disse store 
projekter.  

 
7. Orientering og drøftelse af status for Nationalparkplanen. Høringssvar og referater fra offentlige møder 

vedhæftes. 
 

Høringsfasen er slut og i sommeren samles høringssvarene i skema. Det fremlægges til 
bestyrelsesmødet i august.  

 
8. Evt. 
9.  


