
Referatnotat fra rådsmøde 

Tirsdag den 17. april 2018 kl. 16.30 til 19.00 

Mødet blev holdt på Karpenhøj Naturcenter, Dragsmurvej 12, 8420 Knebel 

 

Til stede: Anna, Flemming, Anni, Peter, Carsten, Jørgen, Rita, Klaus, Jens, Hanne, Kim 

Fra sekretariatet: Mika, Kristian og Nete 

 

Efter rundtur udenfor i området fortalte Carsten Nielsen, Karpenhøj, om de muligheder der er i bygningerne. 
Karpenhøj har samarbejde med Viborg omkring vejlederuddannelsen, og ønsker samarbejde med 
nationalparken om vejledning. Karpenhøj skal være ca. dobbelt så stor. Vil fortsætte med det der er, fx 
skoletjeneste, teambuilding m.v. 

Dgi med som sponsor til 2020 med 500.000 om året, det giver et nyt initiativområde – naturen som social 
løftestang. Carsten ser Karpenhøj som trædestenen i den sydlige del af nationalparken med 
mountainbike og kajakker er det enestående for området, ligesom det er viden Center inden for 
friluftsområdet.   

Karpenhøj er medlem af nationalparkens servicenetværk. 

 

Kristian Herget fortalte om Nationalparkens indgang til samarbejdet med Karpenhøj. ”På sporet af 
nationalparken” kommer til Karpenhøj, Nationalparken bruger Karpenhøj til frivilligkursus, Mette 
(Karpenhøj) laver kurset, Blue lounge er et samarbejde mellem Nationalparken og Karpenhøj. 

 

Kristian fortæller om historien og formålet med trædestenskonceptet. Nationalparkpens arbejde med 
kvalitetsvandrestier med overnatning kan gavne Karpenhøj. 

 

Flemming: Friluftsrådet har betalt kajakker og andet gren , som kan lånes gratis mv. - til orientering 

 

Dagsorden: 

1. Der bydes velkommen til Anna Nielsen fra BLIS, Carsten Nielsen fra Karpenhøj Naturcenter og Lene Bjarke 
Skov fra Syddjurs Kommune. Endvidere skal Jørgen ønskes tillykke med udpegningen til estyrelsen. 

2. Godkendelse af dagsorden, dagsordenen blev godkendt 
3. Godkendelse af referatnotat fra Rådsmøde den 15. januar 2018 – Notatet blev godkendt 
 
 
 
 
 
 



4. Orientering om projekter fra Nationalparkens udvalg 

Naturudvalget: Rita Buttenschøn blev formand for naturudvalget, der er et ekstraordinært møde 
mandag, fordi vi gør lidt mere ud af projekterne. 

Erhvervsudvalget: Har brugt en del energi på retningslinjer for brug af logo og ansøgninger om støtte til 
projekter, serviceuddannelsen og netværket, som har 62 virksomheder tilmeldt. Der arbejdes med 
et krammedyr som merchandise. 

Kulturudvalget: Der har været holdt to møder i kulturudvalget, sidst på Vistoft Mølle, hvor vi så og hørte 
om private mennesker, som ønsker at vedligeholde og bevare et kulturhistorisk element. På mødet 
blev også Gøsta Knudsens projekt om 20 hotspots forelagt. 

Friluftsudvalget: Thorkil blev valgt som formand. Udvalget prioriterer havet og har indvilget i at lave et 
forprojekt om hummerrev, og hvordan biodiversiteten kan øges i havområderne.  Der arbejdes også 
med handicap opkvalificering af forskellige steder ligesom et Fugletårn ved Skærsø. 

5. Drøftelse af projekter som går på tværs af udvalgene  

Kim opfordrede til at være opmærksom på opgaver som kunne være interessante for andre udvalg også. 
Hvis man kender til sådanne opgaver kan de drøftes i rådet. 

 – Flemming: Rigtig mange ting omkring friluftsliv griber ind i rigtig meget – brug rådet til at drøfte 
det.  

Krammedyr skal kunne bringes op her. 

 

6. Orientering fra bestyrelsen ved Jørgen Smidt-Jensen 

 Orienterer om de to møder, der blev afholdt lige efter hinanden. Bestyrelsen har bl.a. været rundt om 
velkomstcentret m.v. for at engagere den nye bestyrelse i projektet.  

 Peter Sand har været til et møde og talt om fundraising og gav gode råd: Man skal have et godt 
projekt, bestyrelsesopbakning, byrådets opbakning og lokal interesse. 

7. Velkomstcentret og tilrettelæggelse af formidlingsaktiviteter over sommeren 

Mika orienterer rådet fordi det varer så længe inden der kommer et nyt rådsmøde. Det er bestyrelsen, 
der beslutter, men det sker først på mødet 1. maj.  

Der har været møde med byrådet, og der er enighed om at arbejde med centrets funktioner og 
synliggørelse, der er 6000 underskifter, det påvirker os, bestyrelsens skal tage stilling til en række 
ting omkring centret på næste bestyrelsesmøde. De sidste 4 år har velkomstcentret været på 
dagsordenen for hvert møde. Nu er der muligheder for at få frigivet midler til konsulent til 
frembringelse af fundraising.  Der udleveres plan over sommerens formidling omkring centret. 

Claus: De 6ooo underskrifter har slet ikke forholdt sig til velkomstcentret blot at de ikke ønsker at få 
revet Kalø Slotskro ned. Hvis byråd og bestyrelsen skal rykke noget skal de tage en beslutning om, at 
det er det vi gør.  Vi skal sikre, at fondene er sikre på, at det bliver til noget bl.a. via lokalplan og 
sommerens formidling. 

 



 

8. Arrangement med Kjeld Hansen den 22. maj 2018 tilrettelagt af DN´s Lokalafdeling og Rådet 

Kim orienterer om oplægget. Kjeld Hansen er en kontroversiel person, som det interessant at høre på, 
men han har ikke ret i alt det han siger.   Rønde højskole kl. 19.00. 

 

9. Naturmødet i Hirtshals – program og evt. fællesaktiviteter 

Kim orienterede om udsendelse af program mv. 

10. Evt. 

 Persondata - Der orienteres kort om lovens og der uddeles skemaer til underskrift vedr. 
samtykkeerklæring omkring offentliggørelse på hjemmesiden af rådets navne og organisation. 

Næse møde: 9.okt gerne i det gamle posthus - Ellers er Kim gerne modtagelig for andre ideer.  Også set i 
lyset af trædestensprojektet. 


