
Bestyrelsesmøde  
den 14. december 2016 
fra kl. 16.30 til senest kl. 18:00 
Herefter julemiddag  
 
 

 
 
Til stede: 
Jørgen Ivar Mikkelsen 
Jette Sørensen 
Verner Damm 
Thorkil Danielsen 
Peter Brostrøm 
Margit Røgind 
Erling Post 
Anna Sophie Gamborg 
Rita Geertz 
Eva Kullberg 
Klaus Bertram Mikkelsen 
Trine Graa Lundorf 
 
Fra sekretariatet: 
Mika Leth Pedersen, Nicole Wolter, Nete Thomsen, Jens Reddersen.  
 
Afbud fra Marianne Kierkegaard, Jakob Vedsted, Susanne Bødker 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde den 14.12.2016 i Fuglsøcentret, Dragsmurvej 6, 8420 Knebel 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 27. oktober 2016 

3. Godkendelse af projektbeskrivelser til frigivelse af midler til Nationalparkens udvalg  

4. Nationalparkplan – fremlæggelse af 1. udkast til forslag til Nationalparkplan 2018 – 2024 med fokus på 

drøftelse af planens handlingsdel (kapitel 5) 

5. Velkomstcenter – drøftelse af arrangementet den 8. december m.v. 

6. Evt. 
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1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt 
 
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 27. oktober 2016 
 
Der blev spurgt til  
Opfølgning på spørgsmålet om forsikring – tages op under evt. 
Værdiordene – tages ud af planforslaget 
Bestyrelsesmedlemmers adgang til alle dokumenter i filkassen – en forglemmelse, men vil blive oprettet 

hurtigst muligt. 
Ellers godkendt. 
3. Godkendelse af projektbeskrivelser til frigivelse af midler til nationalparkens udvalg 
 
Bilag 
Projektbeskrivelser 
Natur 
Erhverv  
Friluftsliv 
Kultur 
 
 
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.  
 
Naturudvalget har udarbejdet en projektbeskrivelse for anvendelse af kr. 300.000 af uforbrugte midler på 
deres 2016 budget.  
 
Kulturudvalget har udarbejdet 4 projektbeskrivelser, for anvendelse af kr.340.000 af deres samlede budget 
på kr. 650.000 for 2017. Projekter gennemgås af udvalgs formand og omfatter: 

1. Registrering af kulturarv og kulturmiljøer kr.:   125.000 
2. Kulturarrangementer kr.:    155.000 
3. Skødshoved       50.000 
4. Vejvisersten       10.000 

 
Friluftsudvalget har udarbejdet 2 projektbeskrivelser, for anvendelse af 270.000 af deres samlede budget 
på kr. 650.000 for 2017. Projekter gennemgås af udvalgs formand og omfatter: 

1. Faciliteter langs kysten og i havet    220.000 
2. MTB rute i Mols Bjerge      50.000 

 
Erhvervsudvalget har udarbejdet 6 projektbeskrivelser for anvendelse af deres samlede projektbudget på 
kr. 650.000 for 2017. Projekterne gennemgås af udvalgs formand og omfatter: 
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1. Nationalparkens Serviceuddannelse og Servicenetværk kr.:  110.000 
2. Synlighedspakke kr.:       50.000 
3. Merchandise kr.:     140.000 
4. Mikrostøtte til virksomheder kr.:    100.000 
5. Nationalparken på spisekortet kr.:    200.000 
6. Pulje til mindre projekter kr.:      50.000 

 
Indstilling 
Formanden indstiller at  

1) Projektbeskrivelsen fra Naturudvalget godkendes og at der frigives i kr. 300.000 til projektet af u 
forbrugte midler på naturområdets 2016 budget  

Formandens indstilling blev godkendt, og beløbet overføres til budgettet for 2017. 
 

2) Projektbeskrivelserne 1 til 4 fra Kulturudvalget godkendes og at der frigives i alt kr. 340.000 til 
projekterne af 2017 budgettet 

Formandens indstilling blev godkendt 
 

3) Projektbeskrivelserne 1 og 2 fra Friluftsudvalget godkendes og at der frigives i alt kr. 270.000 til 
projekterne af 2017 budgettet 

Formandens indstilling til projektbeskrivelse 1 blev godkendt. Projektbeskrivelse blev afvist i den 
nuværende form. 

 
4) Projektbeskrivelserne 1 til 6 fra Erhvervsudvalget godkendes og at der frigives i alt kr. 650.000 til 

projekterne af 2017 budgettet 
 

Formandens indstilling blev godkendt 
 

Bemærkninger 
Natur:  
Projektet vedrører køb af et areal 13.2 ha. Den endelige pris er ikke oplyst, men det søges finansieret af 
egne midler og midler fra fonde. Efter projektet skal arealet overføres til kommunen, men de skal ønske at 
få det. Overførslen af midlerne til 2017 sikrer, at forhandlingerne og udarbejdelse af samarbejdsaftaler kan 
fortsættes. Arealet er af afgørende betydning for Nationalparkens projekt om bynær natur. 
 
Kultur:  
Fysisk kulturarv: Projektet er et treårigt projekt, hvor 1. fase er gennemført i 2016.  Museum Østjylland 
foretager desk-research og resultaterne gøres databaseegnet, så de kan bruges i en række sammenhænge. 
Resultaterne afleveres i rapportform. I databasen vil resultaterne ligge i lag, så synligheden for forskellige 
brugere kan justeres. – Projektet blev godkendt. 
 
Kulturarrangementer: Projektbeskrivelsen omhandler forventede ansøgninger om støtte til 
kulturarrangementer baseret på erfaringer og oplysninger udefra. Kystkulturfestivalen ønskes ændret til 
Nationalpark Mols Bjerges maritime kystkulturfestival, hvor Nationalparken agerer paraply for 8-10 
foreninger, som bidrager til festivalen. Nationalparken faciliterer samarbejdet mellem foreningerne. 
Projektet blev godkendt. 
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Skødshoved: Projektet har også været gennemført i 2016. Friluftudvalget og erhvervsudvalget bidrager med 
25.000 hver til projektet udover kulturudvalgets 50.000 kr. Projektet blev godkendt. 
 
Vejvisersten: Projektet blev initieret under pilotfasen for Nationalpark Mols Bjerge, og Jens Reddersen har 
gennemført projektet. Museumsforeningen for Ebeltoft og omegn’s frivillige arbejder med projektet nu. 
Det er en styrkelse af samarbejdet mellem Museumsforeningen, Museum Østjylland og Nationalparken. 
Projektet blev godkendt. 
 
Friluft: 
Faciliteter langs kysten og i havet: Projektet er opdelt i 4 underprojekter:  
• Slæbesteder til isætning af joller og mindre både og eventuelt udbygning med faciliteter til rensning af 

fisk.  
 
• Etablering af havsvømmebane og undervandsaktiviteter ved Fuglsø strand, i samarbejde med 

Karpenhøj.  
 
• Forundersøgelser om etablering af kunstige hummerhuler i forbindelse med havhaverne i Ebeltoft vig. 

Projektet med kunstige hummerhuler er en forundersøgelse i forbindelse med et eventuelt kommende 
projekt om stenrev. 

 
• Dykker- og kajakplatform ved vindmøllebroen i Ebeltoft.  
 
De 4 projekter blev godkendt. 
 
MTB-rute: Projektet blev afvist i sin nuværende form. Projektet er et godt projekt, men fremgangsmåden er 
ikke rigtig. Der skal forhandles med partnerne enkeltvis. Driften af ruten er omfattende. Det skal 
struktureres anderledes. 
Projektet blev afvist i sin nuværende form. 
 
Erhverv: 
Serviceuddannelse og netværk: Fortsættelse af igangværende projekt. 
Synlighedspakke: Materiale, som Nationalparkens partnere kan bruge i deres markedsføring til gavn for 
både partnere og Nationalparken, fx flag og kort, partnerskabslogo. 
Merchandise: Formidling og branding af Nationalparken gennem områdets forretninger.  Det er en 
investering i udvikling indtil Velkomstcentret kan håndtere salg af merchandise. 
Mikrostøtte: Et nyt tiltag, som kan være en hjælpende hånd til igangsætning af erhvervsinitiativer 
Nationalparken på spisekortet: arbejde med at få produkter og retter fra Nationalparken på spisekortet i 
restauranter.  
Pulje: til støtte til udefra kommende projekter 
Alle projekter blev godkendt. 
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4.Nationalparkplan 
 
Bilag 
Udkast til Nationalparkplan Mols Bjerge 2018 – 2024 
 
Sagsfremstilling 
Bestyrelsen behandlede på sidste møde den 27. oktober 2016 indsatsområdeskemaerne fra planseminaret. 
Det blev aftalt, at sekretariatet til næste bestyrelsesmøde skulle udarbejde teksten til nationalparkplanens 
handlingsdel på baggrund af indsatsområdeskemaerne. 
 
Sekretariatet har på den baggrund formuleret nationalparkplanens handlingsdel og kan derfor nu 
fremlægge et samlet udkast til Forslag til Nationalparkplan Mols Bjerge 2018 – 2024. 
 
I henhold til tidsplanen for den samlede planproces skal Forslag til Nationalparkplan Mols Bjerge 2018 – 
2024 godkendes på næste bestyrelsesmøde den 13. februar 2017 før det  fremlægges i 12 ugers 
offentlighedsfase fra den 14. marts 2017. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller Forslag til Nationalparkplan Mols Bjerge 2018 – 2014 til drøftelse  
På grund af tidsmangel blev punktet udsat til særmøde den 10. januar 2017 kl. 16.30. 
 
Bemærkninger 
 
Til mødet den 10.1.2017 bedes bestyrelsen indsendt punkter til drøftelse på mødet. Punkterne med 
angivelse af sidetal og afsnit skal sendes til Mika inden den 3.1.2017 
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5.Velkomstcenter  
 
Sagsfremstilling 
Vinderprojektet i arkitektkonkurrencen for Nationalparkens Velkomstcenter ved Kalø blev afsløret den 8. 
december 2016. Dommerpanelet var meget enigt i valget af projekt, men så også behov for tilretninger 
bl.a. i forhold til bygningens arealdisponeringer. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller at styregruppen indkaldes for sammen med arkitektfirmaet at bearbejde bygningens 
arealdisponering. 
  
Bemærkninger  
 
Arrangementet med afsløring af vinderprojektet blev drøftet.  Der skal laves strategi til det videre forløb. 
Styregruppen indkaldes til møde den 10.1.2017 efter bestyrelsesmødet. 
 
Mange roser til projektet – der er forespurgt på en 3D model af projektet hos Arkitema.  
 
6.Evt. 
 
Orientering om selvforsikring.  
Vi er selvforsikrende.  
Der er solidaritet i form som et løg alt efter beløbets størrelse: 
Den enkelte nationalpark 
De 5 nationalparker 
Svana 
Miljøministeriet 
Finansministeriet. 
 
Der er lovet skriftlige eksempler på forsikring, og det er lovet, at en Nationalpark ikke kan gå konkurs på 
grund af en forsikringshændelse. 
 


