
Notat fra rådsmøde den 11.6.2014 kl. 16.30 på  Jagtslottet 

 

Til stede:  

• Jette Sørensen 
• Hanne Sloth 
• Kim W. Olesen 
• Lone Egeberg 
• Verner Damm 
• Reidar Lænø 
• Bo Kristensen 
• Geert Bilander  
• Bent Dall 
• Jens H. Petersen 
• Klaus Mikkelsen 
• Flemming Hørsted 
• Joy Klein 
• Anita Søholm 
• Arrild Anthonsen 

Afbud fra: Thomas Secher Jensen, Peter Poulsen, Claus Peter Olesen 

1. Dagsorden  

Godkendt 

2. Notat fra møde den 4.3.2014  

Godkendt 
 

Der blev spurgt til rigtigheden af formuleringen i sidste afsnit om, at rådet ikke kan tage initiativer uden at 
blive bedt om det.  

Mika henviser til lovens § 16 og henviser til bestyrelsens beslutning om, at et samlet råd ikke selvstændigt 
kan tage emner om. Bestyrelsens har lavet udvalgsstrukturen, fordi det er den måde rådet kunne 
engageres på, hvilket ellers ville være svært, da rådet ikke har beslutningskompetence. 

I udvalgene kan rådsmedlemmer tage sager op. 

3. Valg af formand og næstformand 
Verner Damm og Kim Witten Olesen havde meldt sig som interesserede i posten som formand. Uden 
afstemning blev rådet enige om, at Verner Damm er formand, og at Kim Witten Olesen er næstformand. 



4. Udpegning af 4 rådsrepræsentanter (to kvinder og to mænd) til Miljøministerens valg af 2 
bestyrelsesmedlemmer 

Der blev afholdt en kort præsentationsrunde, hvor medlemmerne begrundede deres ønske om at blive 
udpeget til bestyrelsen som repræsentant for det samlede råd. 

Der skulle indstilles 2 kvinder og 2 mænd. Da kun 2 kvindelige rådsmedlemmer havde udtrykt interesse for 
en indstilling til bestyrelsespost, blev de valgt uden afstemning. 

Der blev afholdt hemmelig afstemning om, hvem af mændene, der skulle indstilles. 

Verner Damm blev indstillet i første valgrunde 

Der var omvalg mellem Flemming Hørsted og Reidar Lænø, da de havde opnået stemmelighed med næst 
flest stemmer. 

Omvalget gav Reidar Lænø flertal. 

Rådets organisation og indstillinger ser herefter således ud: 

navn  
Kim Valgt som næstformand 
Verner Valgt som formand 
Jette Indstillet til bestyrelsespost 
Lone Indstillet til bestyrelsespost 
Verner Indstillet til bestyrelsespost 
Reidar Indstillet til bestyrelsespost 

 

Sekretariatet sender navne på de indstillede med bemærkning om, hvilken organisation, de repræsenterer, 
til Miljøministeren. 

5. Gennemgang af forretningsorden 
Rådet gennemgik forretningsordenen og foretog justeringer. 

Der var foreslået rettelser: 

• § 3 kun 3 møder pr. år 
• § 3 udsendelse af endelig dagsorden én uge før 
• § 3 ikke udsendelse -  men dropbox  (Fjernelse af sætning) 
• § 3 nyt afsnit om udvalgsarbejde 
• § 4 vi modtager bemærkninger inden en uge - som lægges ud sammen med udkast til referat 

De foreslåede rettelser blev drøftet og en tilrettet forretningsorden godkendt. 

Den nye vedtagne forretningsorden er tilgængelig på dropbox. 

6. Orientering om beslutninger på bestyrelsesmøderne den 14.3. og 27.5. 2014 
 



Mika gennemgik beslutningerne (som også kan ses i bestyrelsesreferater på hjemmesiden) 
http://nationalparkmolsbjerge.dk/om-nationalpark-mols-bjerge/organisation/bestyrelsen/ 

Referatet fra den 27.5. lægges op 18.6.). 

Bemærkninger til Nationalparkdagen: Anita: evalueringsmøde har været afholdt, der var alt i alt over 600 
besøgende. Antallet af arrangementer blev drøftet, men nogen egentlig konklusion foreligger ikke. 

Verner:  Måske er dags navn et problem i forhold til at tiltrække gæster. 

 

Bemærkninger til tilskud til bænke og stole til Møllerup: Stole og bænke skal kunne lånes af alle til store 
arrangementer i Nationalparken. 

7. Velkomstcenter 
 

Mika orienterede ud fra arkitekternes oplæg. 

Erling orienterede om ekskursionen til England den 21. – 24. august 2014 for bestyrelse og råd samt andre 
vigtige interessenter i Velkomstcentret. Der vil ultimo juni blive udsendte invitation med endeligt program 
til bestyrelse, råd og styregruppen for velkomstcentret.  

8. Eventuelt 
Jette orienterede om geologiens dag i september. Den bliver den 20.9. ved Agri Sø, og den 21.9. ved 
Færgehavnen. 

Verner ønsker at få adgang til alle udvalgsdropboxe i sin egenskab af formand. 

http://nationalparkmolsbjerge.dk/om-nationalpark-mols-bjerge/organisation/bestyrelsen/
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