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Godkendelse af dagsorden  
Godkendt 

Godkendelse af referatnotat fra rådsmøde den 9. april 2013 
Godkendt 

Evaluering af rådsarbejdet i den første bestyrelsesperiode 
Erling redegjorde for status på udpegning af ny bestyrelse. Den nuværende bestyrelse har sit sidste 

møde den 29. oktober, og den nye bestyrelse mødes til seminar den 2. november. Første egentlige 

bestyrelsesmøde for den nye bestyrelse er den 11. december. På seminaret den 2. november skal 

den nye bestyrelse bl.a. tage stilling Nationalparkrådets størrelse og sammensætning, 

udvalgsstrukturen og antal af rådsmedlemmer i bestyrelsen. Der vil blive annonceret efter 

indstillinger til Nationalparkrådet. Det nye Nationalparkråd forventes at blive nedsat på 

bestyrelsens møde i januar/februar 2014.  

Evalueringen blev foretaget på hovedpunkterne:  

A. Forhold til bestyrelsen generelt. 
B. Formalia i den nuværende arbejdsgang/struktur. 
C. Har det nyttet noget, at vi har været her? 
D. Anbefalinger til det kommende råd. 

 

A: Forhold til bestyrelsen generelt. 

Rådet har indtil nationalparkplanens vedtagelse følt sig tilsidesat, fordi bestyrelsen ikke har brugt 

rådet. Efter udvalgenes oprettelse er det blevet bedre. 

I forbindelse med overgang til ny bestyrelse vil Rådets bestyrelsesmedlemmer kun deltage i et 

bestyrelsesmøde mere, den 29. oktober, hvorfor det er vigtigt at rådets evaluering og anbefalinger 

fremlægges på dette møde.  



B: Formalia i den nuværende arbejdsgang /struktur. 

Strukturen med udvalg med råds- og bestyrelsesmedlemmer blev vurderet som positiv og den 

måde rådet får størst indflydelse på. Der blev dog gjort opmærksom på, at strukturen kunne 

underminere et samlet rådsarbejde, hvis rådet sjældent er samlet. Et andet problem der blev 

drøftet var rådets bestyrelsesmedlemmers mulighed for at repræsentere rådet på 

bestyrelsesmøderne og bestyrelsens brug af rådets input i bestyrelsesarbejdet. 

C: Har det nyttet noget, at vi har været her? 

Rådet har haft et godt samarbejde, og arbejdet har været berigende inden for de rammer, som 

rådet har haft.  

D: Anbefalinger til det kommende råd / bestyrelse. 

Rådet kunne med fordel være større, så flere organisationer/foreninger fik en plads i rådet, så 

bestyrelsen blev dækket bedre ind med hensyn til kompetencer. 

Det anbefales ligeledes, at det er organisationer/foreninger, som har pladsen i rådet, ikke personlig 

udpegning. 

Mødefrekvensen bør være mindst 3 rådsmøder om året udover rådsmedlemmernes deltagelse i 

udvalg. For at kunne orientere / blive orienteret i forhold til bestyrelsen. Der bør arbejdes på at 

styrke det samlede råds samarbejde med bestyrelsen.  Det anbefales ligeledes, at det besluttes, 

hvad rådet skal diskutere, når udvalgene fungerer som de gør, og at det gøres tydeligt, at ethvert 

rådsmedlem kan bede rådets formand indkalde til ekstra rådsmøder, hvis medlemmet har brug for 

det i forbindelse med arbejdet i udvalgene.  

Det anbefales at hvert af de 4 udvalg har 4 møder om året: 2 møder, hvor ansøgninger vurderes, og 

2 møder, hvor udvalget skal diskutere muligheder for selv at sætte projekter i gang. 

Det anbefales et rådet holder 3 selvstændige møder om året.   

Drøftelse af 13 indkomne projektansøgninger 
1. Aser og jætter – Karpenhøj v. Lone Egeberg 

Rådet synes det er ærgerligt, at projektet er så bundet til Karpenhøj alene. Der er ikke 

meget nationalpark i det.  Genopførelse af skibet er irrelevant. Man kunne overveje at 

tildele et beløb, der matcher bevillingen fra Friluftsrådet, øremærket til naturtyper, men 

ellers vil rådet ikke anbefale projektet. 

2. Digital landskabsmodel – Geoscience Aarhus Universitet 
 Der blev redegjort for forskellen mellem jordartskortet og dette topografiske kort, der kan 

beskrive dannelsen. Det er noget, som er efterspurgt af både bestyrelse og formidlere, 

hvorfor projektet anbefales. Skal der vælges mellem de to dele af projektet, vil 

landskabsmodellen være vigtigst. 

3. Ellen Dahl – Kunst og fotobog om Ellen Dahl og Lille Strandkær - Morten Keller 
Der var ikke enighed om, hvorvidt det er et godt projekt eller ej – under alle 

omstændigheder mener rådet, at det er for dyrt. 



 

4. Geo-cykelrute – GEON – Anette Petersen 
Det anbefales, at udarbejdelse af kort for nationalparken sker i nationalparkregi, og der er 

ikke meget nyt i forhold til vores folder med 10 geologisk interessante steder.  

5. Haver til Maver – Sundhedshuset, Syddjurs Kommune v. Marianne Kirkegaard 
Rådet mener ikke det falder under nationalparkens formål at tage stilling til sundhed 

gennem kosten. 

6. Kalø Slotsruin app – Kaspar Lund 
Rådet har en gang sagt ja til projektet, så derfor overlades det til bestyrelsen alene. 

7. Bog om Kalø – Vilfred Friborg Hansen og Niels Trangbæk 
Som ovenfor. Rådet var dog opmærksom på, at de kan skabe præcedens at søge et mindre 

beløb for så senere at søge og tillæg, hvilket rådet ikke anser for gangbart. 

8. Kursus på tværs - Naturnetværk Mols v. Peter Smærup 
Rådet var inde på samme problemstilling som under punkt 7, fordi gruppen i forvejen har 

fået tilskud til udstyr. Rådet anbefaler ikke projektet. Spørgsmålet om forplejning blev også 

drøftet. 

9. Maritimt Formidlingshus –Veteranskibet Skødshoved, Ålekvasen Rigmor og Landsforeningen 
Kystkultur 

Det drejer sig bygning, der bruges til formidling, hvilket rådet ikke vil anbefale at give 

tilskud til før Nationalparkens eget/egne besøgscentre er fastlagt. 

10. Naturformidling og bæredygtighed – Foreningen for fremtidens huse – Friland v. Morten 
Overgaard 

Projektet anbefales ikke med samme begrundelse som under punkt 9 

11. Seismisk Kortlægning af Mols Bjerge – Geofysik Aarhus Universitet v. Ole Rønø 
Rigtig godt projekt, og det er et godt formidlingsprojekt. Anbefales. 

12. Skovgrise – Helle og Niels Andersen 
Godt projekt, det eneste i denne runde, der bare har lidt med natur at gøre. Der mangler 

angivelse af, hvor mange grise det drejer sig om. 

13. Strandvoldssystemer – Geovidenskab og Naturforvaltning Københavns Universitet v. Lars 
Clemmensen 

Et spændende projekt, der kvalificerer tidslinjerne i geologien. 

14. Trolde på Rødegård – Rødegård Kursuscenter v. Oona Illum 
Uden for Nationalparken, ikke relevant. 

15. Vegetionsanalyse –Institut for Geosciense Aarhus Universitet v. Bent Odgaard.  
Et spændende projekt, der inddrager en biolog i de geologiske undersøgelser. Projektet vil 

kunne klarlægge vegetationen gennem tiderne, indvandringsrækkefølge, oprindelige natur 

samt et indblik i Agri Søs tilblivelse. Anbefales. 



 

Generelt om ansøgninger til geologi-området: 

Projekterne fra forskerne er interessante og tilsammen frembringer de et grundlæggende nødvendigt 

datagrundlag for formidling og opbyggelse af en 3d model af Mols Bjerges dannelse. Økonomien i 

projekterne bør gennemgås, der er mange poster som rådet ikke finder relevante. 

 

Eventuelt 
Ingen bemærkninger. 


