
Beslutningsreferat fra Nationalparkrådets 8. møde den 7. april 2011 
 
Dagsorden: 
 
 

1) Godkendelse af beslutningsreferat fra den 24. februar. 
2) Orientering om status for udarbejdelse af forslag til nationalparkplan og herunder drøftelse af rådets 

inddragelse. Erling vil efter aftale med Thomas deltage i dette eller dele af dette punkt.  
3) Orientering om status for udredning af mulighederne for befordringsgodtgørelse. 
4) Orientering fra bestyrelsesmøder den 1. og 22. marts og 5. april. 
5) Orientering om henvendelse fra DGI-Karpenhøj om indtrædelse i rådet. 
6) Gensidig orientering fra rådsmedlemmer. 
7) Evt. 

 
 
Tilstede: Flemming, Mette, Jette, Kent, Verner, Arrild, Erik og Thomas, samt Bo og Mika (ref.) fra 
sekretariatet. Erling deltog i punkt 2 og 4.  
Fraværende: Ole og Kit. 
 
Ad 1) Godkendt  
 
Ad 2) Erling indledte punktet ved at oplyse, at han efter aftale med Thomas deltog for at høre, 
hvordan rådet oplever samarbejdet med bestyrelsen. Herefter redegjorde han for den planlagte 
proces med nationalparkplanen og bestyrelsens ønske om at inddrage rådet i arbejdet med planens 
handlingsdel og projekter. Rådet udtrykte et ønske om at se bestyrelsens bemærkninger til det 
fremlagte udkast til plantekst. Sekretariatet oplyste, at en ny version af planen tilrettet efter 
bestyrelsens bemærkninger vil blive forelagt rådet, således at rådets bemærkninger til den tilrettede 
version foreligger til bestyrelsens behandling. Rådet ser frem til inddragelsen i arbejdet med 
handlingsprojekterne og det videre arbejde med planen. Der blev lagt vægt på, at rådet ses som en 
samlet enhed der skal inddrages i behandling af væsentlige spørgsmål jf. loven, hvorfor bestyrelsen 
ikke bør forholde sig til, på hvilken måde de enkelte medlemmer inddrages. Rådet udtrykte en 
generel utilfredshed med en manglende inddragelse i planarbejdet. 
  
Ad 3) Der blev orienteret om bestyrelsens brev til Miljøministeriet, hvor der anmodes om en 
nærmere redegørelse for reglerne om honorar og befordringsgodtgørelse til bestyrelses- og 
rådsmedlemmer. 
 
Ad 4) Jette og Mette orienterede om arbejdet med planen på de 3 bestyrelsesmøder siden sidste 
rådsmøde, og de udtrykte, at der var fremdrift i arbejdet. Der blev orienteret om VER-DI formidler 
kurset, Nationalparkdagen, sommerens aktiviteter, De 4 nationalparkfoldere under udarbejdelse, 
skovens dag, studieturen og et projekt for en fælles markedsføring af Danske Nationalparker.  
 
Ad 5) Bestyrelsens beslutning om ikke at genbesætte DGI´s plads i rådet blev drøftet. Rådet 
besluttede at udarbejde et brev til bestyrelsen, hvor de udtrykker deres utilfredshed med 
bestyrelsens beslutning, om ikke at genbesætte DGI´s plads i rådet.  
 
Ad 6) På grund af tidspres var den gensidige orientering meget begrænset. 
 
NÆSTE MØDE DEN 11. MAJ 



 


