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1. Godkendelse af dagsorden 
 
Spørgsmål til drøftelse rykkes op efter Godkendelse af referat. 
Evaluering af Gl. Estrup tages op på oktober mødet sammen med den øvrige evaluering af udstillinger og formidling. 
 
Dagsorden godkendt under iagttagelse af ovennævnte. 

2. Godkendelse af referat fra 2.5.2013 
Der blev gjort indvendinger mod bemærkning og konklusion af punkt 3 vedr. rådets rolle i forbindelse med 
ansøgninger. Tages op under punktet ”Overgang til ny bestyrelse”. 
Det blev ønsket en opfølgning på punkt 10 vedr. skiltning ved Oversø. Formanden har henvendt sig til kommunen, 
men det har ikke ændret skiltningen. Formanden tager det op igen. 
 
Referat godkendt under iagttagelse af ovennævnte. 
 

3. Spørgsmål til drøftelse 
Et bestyrelsesmedlem har anmodet om en drøftelse af følgende forhold og emner: 
 
1) hvilken funktion har sekretariatet i forhold til bestyrelsen samlet og bestyrelsesmedlemmer enkeltvis? 
2) hvilke regler gælder iflg. Moderniseringsstyrelsen i forhold til bestyrelsens modtagelse af gaver og andre 

smøremidler? Og hvad er bestyrelsens politik herfor? 
3) skal der forsat sidde 3 ansatte fra sekretariatet til samtlige bestyrelsesmøder? Er der behov for andet end en 

referent til konklusion af bestyrelsesbeslutninger nu da referatformen er ændret? 
4) er det korrekt at en ansat af Friluftrådet og kommunen skal sidde med til bestyrelsesmøderne, når bestyrelsen 

oprindeligt har truffet afgørelse om at bestyrelsesmøderne ikke er offentlige? Hvilke andre 
interesseorganisationer kan repræsenteres på denne måde? 

5) når Christian opkræver 50 kr for snorkel-dyk i Nationalparkregi, tilgår disse midler da nationalparken? 
 
Bemærkninger 

1) Spørgsmålet drejede sig om, hvordan sekretariatet og formand besvarer henvendelser fra et 
bestyrelsesmedlem blev drøftet med udgangspunkt i et konkret eksempel. Et bestyrelsesmedlem havde 
henvendt sig til sekretariatslederen og formanden med et spørgsmål, som ikke blev besvaret af 
sekretariatslederen, og – efter bestyrelsesmedlemmets mening - kun utilfredsstillende fra formanden.  
Det blev oplyst, at sekretariat og formanden behandler bestyrelsesmedlemmerne ens, og svarer på 
henvendelser. I tilfælde, hvor samme spørgsmål stilles til både sekretariat og formand, er det formanden, der 
svarer.  

 
2) Spørgsmålet var, om det er en gave til en bestyrelse, eller om det er en mulighed for bestyrelsen for at 

overvære et projekt, som de har givet penge til. Bestyrelsen bør på alle måder være opmærksom på 
problemstillingen i sit videre arbejde. 
 

3) Der var bred opbakning til formandens holdning: at det er vigtigt for sekretariatet at kunne fornemme ånden 
og de forskellige meninger i bestyrelsen, for at de kan udføre arbejdet i overensstemmelse hermed.  

 
4) Der blev henvist til tidligere bestyrelsesbeslutning vedr. Kristians tilknytning til sekretariatet.  Kommunen har 

delegeret ledelsesretten til Nationalpark sekretariatet, og han sidestilles derfor med andre ansatte i 
sekretariatet. Der blev rejst tvivl om, hvor loyaliteten ligger, og det blev klart udtrykt, at den ligger hos 
sekretariatet som følge af delegationen af ledelsesretten. 
 

5) Tilfalder Nationalparken. 
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4. Overgang til ny bestyrelse 
 
Sagsfremstilling 
Den første bestyrelse for Nationalpark Mols Bjerge blev udpeget i efteråret 2009.  I henhold til § 12 i 
Nationalparkloven sker udpegningen for en 4 år periode, og genudpegning af medlemmer kan ske én gang.  
Miljøministerens forestår med bistand fra Naturstyrelsen i Haraldsgade udpegningen af den nye bestyrelse, og 
ministeren har besluttet, at  de samme organisationer, som har udgjort bestyrelsen i den første periode, skal tilbydes 
en bestyrelsespost i anden periode. Organisationer m.v., som ministeren har tilbudt en bestyrelsesplads har haft frem 
til 1. juli til at indstille personer til bestyrelsespladsen. 
 
Det forventes at den nye bestyrelses endelige sammensætning – når der ses bort fra de 2 medlemmer fra 
nationalparkrådet – vil være på plads med udgangen af oktober.  Således planlægges der efter, at den siddende 
bestyrelse holder sit sidste møde den 29. oktober, og den nye bestyrelse holder sit første møde før julemiddagen den 
11. december.   
 
Der vil i forbindelse med den nye bestyrelsesperiode afholdes et seminar hvor bl.a. følgende emner skal behandles: 
 
 
Bestyrelsens rolle 
Sekretariatets rolle 
Rådets rolle 
Udvalgenes rolle og kompetence 
Antal bestyrelsesmøder 
Nedsættelse af udvalg for den kommende bestyrelsesperiode 
Procedure for og udpegning af de institutioner og foreninger m.v. der skal tilbydes en plads i rådet. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at  

1. der forberedes en workshop for den nye bestyrelse lørdag den 2. november 2013 
2. den gamle og nye bestyrelse inviteres sammen med det afgående råd til julemiddagen den 11. december 

 
Beslutning: 
Formandens indstilling blev gokendt. 
 
 
Bemærkninger 
 
Med hensyn til den nye runde ansøgning blev det klarlagt, at den siddende bestyrelse behandler ansøgningerne på 
mødet i oktober. 
 
Med hensyn til rådes rolle henviste Vibeke til det svar, som havde fået fra ministeren, og hun ønskede, at det tages 
med i arbejdet. 
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5.  Behandling af projektansøgninger over kr. 25.000 – Operation 1947 
 
Bilag 
Projektansøgning - samlet 
Udtalelse fra Natur og Miljø, Syddjurs Kommune 
 
Sagsfremstilling 
På bestyrelsesmødet den 2. maj 2013 blev ovennævnte projektansøgning på kr. 95.000 om naturpleje på et areal ved 
Molslaboratoriet behandlet. Da bestyrelsen var usikker på, om projektet indeholdt naturtiltag, der kan betegnes som 
en myndighedsopgave, blev det besluttet at videresende ansøgningen til naturudvalget for en udtalelse. 
 
Naturudvalget holdt møde den 29. maj 2013 og besluttede at sende ansøgningen til Natur og Miljø i Syddjurs 
Kommune for at få en udtalelse om, hvorvidt projektet indeholdt en naturpleje, der har en sådan karakter, at det kan 
betegnes som en myndighedsopgave - altså indeholdt opgaver, som myndigheden (kommunen eller staten) ud fra 
gældende lovgivning enten er forpligtet til at udføre, eller som myndigheden er forpligtet til at pålægge lodsejen at 
udføre for at leve op til gældende lovgivning. Hvis besvarelsen fra kommune er, at projektet ikke er at betragte som en 
myndighedsopgave – altså ikke kan forventes at vil blive udført af myndigheden eller ikke kan forventes at, 
myndigheden vil pålægge lodsejen at udføre - vil udvalget anbefale at give tilsagn til ansøgningen. 
 
Af Natur- og Miljøs besvarelse fremgår at: 

• man anser projektet for ”et højkvalitets projekt, som har fat i helt centrale elementer til sikring af 
biodiversiteten”  

• ”Syddjurs Kommune har ingen konkrete planer om naturpleje på det pågældende areal” 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at der gives tilskud på kr. 95.000 til ansøgningen ”Operation 1947” 
 
Beslutning 
 
Med 9 stemmer for godkendtes formandens indstilling. I vilkårene skal det oplyses, at ansøger efter gennemførelsen 
af projektet er forpligtet til at vedligeholde området. Der tilknyttes yderligere vilkår til tilsagnet om at ansøger skal 
dokumentere, at man ikke har ret til rydningsmidler andre steder fra. 
 
Bemærkninger 
Der var en del diskussion om Syddjurs Kommunes svar, der ikke synes fuldstændig klart.  
Nogle i bestyrelsen mente ikke, at bevarelsen direkte tager stilling til, om projektet reelt er en myndighedsopgave. Da 
der blev sat spørgsmålstegn ved det, var der heller ikke enighed om, hvorvidt bestyrelsen skal give støtte til projektet 
eller ej. Det blev fremhævet fra nogles side, at dette svar var et tydeligt eksempel på, at Kommunen gerne vil have 
private til at lave projekter (myndighedsopgaver) med nationalparken som betaler, og det er ikke nationalparkens 
opgave. Et andet medlem mente, at sagsfremstillingen var vildledende. Nogle ønskede et klart svar fra kommunen, om 
det er en myndighedsopgave. Det blev også påpeget, at det er nemmere at få penge andre steder fra, hvis det ikke er 
en myndighedsopgave. Selve projektet blev af nogle anset for at kunne give grønt lys til hvem som helst om at søge 
den slags projekter, dog med nationalparkens formål inddraget. 
 
Andre medlemmer havde en anden opfattelse, nemlig at området ligger i natura2000 område, og det skal således 
omfattes af en naturhandleplan fra Syddjurs Kommune. Når planen er lavet og godkendt, og projektet ikke står i 
planen, så har kommunen ikke forpligtelse til at gøre det.  Kommunen har kompetencen (retten) til at gøre det, men 
SKAL ikke. Dette projekt er et add-on projekt, noget der kan gøres udover forpligtelserne. 
 
Der blev også diskuteret Syddjurs Kommunes håndtering af områder i Nationalparken.Nogle mener, at kommunen 
trækker alle aktiviteter ud af Nationalparken for at få Nationalparken til at betale for det.  
 
Flertallet i bestyrelsen havde den holdning, at det er et godt projekt, som gør området bedre.  
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6.  Projektansøgning vedrørende ” Sjov, Leg og Læring i Nationalpark Mols Bjerge” 
Bilag  
Projektbeskrivelse, budget  
 
Sagsfremstilling 
På bestyrelsens møde d. 21. august 2012 vedtog bestyrelsen at støtte projektet ”Kys Frøen” med 358.000 kr. ud af et 
samlet budget på 1.885.000 kr.  Resten af pengene skulle være kommet fra Friluftsrådet og Arbejdsmarkedets Ferie 
Fond, men af politiske årsager besluttede AFF i sidste øjeblik ikke at støtte projektet. Efterfølgende er projektet blevet 
reorganiseret og forsøges nu gennemført som et projekt i nationalpark regi i tæt samarbejde med de øvrige 
nationalparker i Danmark.  Navnet ”Kys Frøen” er i den forbindelse blevet ændret til arbejdstitlen ”Sjov, Leg og Læring 
i Nationalpark Mols Bjerge”, ligesom det grafiske layout vil blive tilpasset nationalparkens designlinje.  
Samtidig er antallet af medvirkende lokale organisationer reduceret fra 6 til 4. 
 
Af den medfølgende projektbeskrivelse fremgår, at selve konceptet for formidlingen og indholdet i de forskellige 
aktiviteter ikke er ændret. 
 
Projektets formål er at tilbyde Nationalparkens gæster en ny mulighed for at opleve naturen og kulturhistorien på en 
mere engagerende og lærerig måde. Dette gøres gennem opbygning af 4 ubemandede aktivitetscentre, hver med 8 til 
10 aktivitetsmuligheder, hvor fastboende og turister får mulighed for at gennemføre "gør det selv" formidlingsforløb 
via detaljerede trin for trin forskrifter. Konceptet er inspireret af ”Kys Frøen” fra Sydfyn, hvor det har haft succes og 
vist sig særdeles levedygtigt.  
 
Formidlingskonceptet udvikles i tæt samarbejde med Molslaboratoriet, Naturcenter Syddjurs, Naturstyrelsen 
Kronjylland og Museum Østjylland. Nationalpark Thy og Nationalpark Vadehavet forventes at udarbejde et lignende 
projekt. Projektet vil skabe en ny mulighed for, at områdets turister og fastboende kan lære nyt om områdets natur- 
og kulturforhold på de tidspunkter det kan passe gæsterne - altså uden at være afhængig af guider m.v. Aktiviteten vil 
være gratis.   
 
Budgettet er i den nye ansøgning reduceret væsentligt gennem færre udbudssteder, ingen udvikling af ny mobilapp, 
større egenbetaling for aktørerne, en generel gennemgang af alle udgiftsposter, og endelig har sekretariatet påtaget 
sig en del af de opgaver der før skulle løses med ekstern hjælp. Det nye budget er således på 702.750. Af dem er 
197.650,- kr. egenfinansiering og Friluftsrådet forventes at bevilge 214.950,- kr. jævnfør deres oprindelige tilsagn om 
tilskud. Nationalparken ansøges således restbeløbet 290.150.- kr.  
 
Indstilling 
Formanden indstiller at der bevilliges 290.150,- kr. til det reviderede projekt. 
 
Beslutning 
Formandens indstilling godkendes med 6 stemmer for og 3 imod, 4 undlod at stemme.  
Yderligere uddybning af økonomien sendes til bestyrelsen. 
Vibeke Kahl ønskede indført i belslutningen, at hun mener beslutningsgrundlaget er for dårligt. 
 
 
 
Bemærkninger 
Nogle mente, at ansøgningen ikke var tilstrækkelig gennemarbejdet. Der manglede underbudgetter, og de mente, at 
det nye budget ikke sikrer, at nationalparken friholdes fra at betale for vedligeholdelse af bygninger for andre.  Der er 
heller ikke værdisat, hvor meget sekretariatets arbejde beløber sig til.  
Flere mente, at det er et godt projekt, og har tillid til, at sekretariatet gennemfører det professionelt.  
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7. Afrapportering fra Besøgscenterudvalget 
 
Bilag:  
Notat fra mødet i udvalget den 13.8. udsendes pr. mail til bestyrelsen 
 
Sagsfremstilling 
Udvalget har siden sidste sommer afholdt 7. møder for at drøfte, hvor og hvordan Nationalparken kan etablere et 
besøgs-/velkomstcenter. Mødernes indhold har enten været opbygget omkring indlæg fra udvalgets egne medlemmer 
eller omkring oplæg om emnet fra parter udefra- Syddjurs Kommune og Destination Djursland. Siden efteråret 2012 
har velkomstcentrets placeringer været indsnævret til 3 mulige lokaliteter.  
 
Det sidste møde i udvalget bliver afholdt den 13. august, hvilket er efter deadline for nærværende dagsordens 
udsendelse. Mødets formål er at afgøre, om udvalget til nærværende bestyrelsesmøde skal fremlægge en indstilling 
om udarbejdelse af et forprojekt til bestyrelsens beslutning.  
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at en evt. indstilling fra Besøgscenterudvalget om et forprojekt for etablering af et 
velkomstcenter drøftes med det formål, at der træffes en beslutning.  
 
Beslutning 
Udvalget for besøgscenter har fremsendt følgende spørgsmål til bestyrelsen: 
På mødet i besøgscenterudvalget den 13. august 2013 opsamlede udvalget sit arbejde og konkluderede, at der er 
behov for en bestyrelsesbeslutning omkring besøgscentret for at komme videre med arbejdet, da udvalget anser en 
udsættelse af beslutningen for problematisk. 
 
Udvalget ønsker derfor bestyrelsens stillingtagen til følgende spørgsmål: 
Ønsker bestyrelsen, at en placering af Nationalparkens besøgscenter skal ligge for sig selv -  (ved Kalø Slotsruin), eller 
ønsker bestyrelsen, at en placering af Nationalparkens besøgscenter skal være en del af et større kompleks - (I 
Maltfabrikken eller på Kalø Hovedgård)? 
 
Bestyrelsens vejledende svar på udvalget spørgsmål blev: 
8 foretrækker, at et besøgscenter ligger for sig selv og bliver synligt 
4 foretrækker, at et besøgscenter bliver en del af et kompleks 
1 undlod at stemme. 
Der fremlægges arbejdsplan for det videre arbejde i udvalget til bestyrelsen på  oktobermødet. 
 
Bemærkninger 
Der blev fremsat ønsker om også at se på økonomiske forskelle, så fx et center alene ikke sluger hele budgettet for 
nationalparken i flere år, hvilket tages med tilbage i udvalget 
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8.  Tilmelding til Europarc Konference 2013 
 
Sagsfremstilling 
Årets Europarc konference afholdes i Debrecen i Ungarn fra den 9. til den 13. oktober.  
Temaet for konferencen er ” 40 Years Working for Nature”, hvor fokus vil være på ledelse og planlægning af 
naturbeskyttede områder. Læs mere på http://www.europarc2013.eu/en 
 
Arrangementet afvikles i samarbejde med Hortobagy Nationalparks direktorat, som er den største regionale 
naturbeskyttelsesorganisation i Ungarn.  
 
De seneste 3 år har Nationalparken været repræsenteret på konferencen, og vi har været medlem af organisationen i 
1½ år.  
 
Deltagerantallet var det første år 3 personer (1 fra sekretariatet og 2 fra bestyrelsen), det andet år 5 (2 personer 
sekretariatet og 3 fra bestyrelsen) og det tredje år 4 (1 fra sekretariatet og 3 fra bestyrelsen). 
 
Deltagergebyret er på 330 € og sammen med hotel og transport anslås udgiften pr. deltager at blive omkring 8000 kr. 
 
Sekretariatet har reserveret 4 enkelt hotelværelser tæt på konferencestedet. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller:  

1. Niveauet for deltagelse fastholdes på sidste års niveau med det formål at styrke den internationale 
netværksdannelse og  

2. Bestyrelsesmedlemmer, som ikke tidligere har deltaget, går forud for øvrige medlemmer 
 
 
Beslutning 
 
Formandens indstilling blev godkendt. Bestyrelsesmedlemmer, som ønsker at deltage skal henvende sig til 
sekretariatet senest onsdag den 21.8. Formanden og sekretariatslederen deltager. 
 
Bemærkninger: 
ingen

http://www.europarc2013.eu/en
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9. Kommuneplan 2013 og kommunemøde med debat og messe 
 
Bilag 
Invitation til kommunemøde 
Notat om Kommuneplanen og Nationalparken 
Høringssvar til Kommuneplan 2013 fra bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge 
 
Sagsfremstilling 
Syddjurs Kommune har fremlagt forslag til Kommuneplan 2013 i offentlig høring i perioden fra den 9. juli frem til den 
17. september 2013. 
 
Med kommuneplanen beskriver Byrådet i Syddjurs Kommune bl.a. sine visioner og målsætninger for kommunes 
udvikling. 
 
I det nye kommuneplanforslag omtales Nationalparken i forskellige afsnit og der er rigtig god overensstemmelse 
mellem byrådets udviklingsønsker og nationalparkbestyrelsens. 
 
På den baggrund har sekretariatet udarbejdet et udkast til høringssvar med en opfordring fra nationalparkbestyrelsen 
til et styrket samarbejde og indgåelse af partnerskaber på natur, kultur, frilufts- og erhvervsområdet.      
 
Kommunen har endvidere inviteret Nationalparken til at deltage i en debat og messe på Kolind Centralskole lørdag 
den 31. august fra kl. 10 til 15 om forslaget til Kommuneplan 2013.  
 
Som en del af kommuneplanforslagets offentlige høring afvikles messen med præsentation af udvalgte temaer, 
debatter og messeudstilling. 
 
Nationalparken er i lighed med andre råd, foreninger og institutioner i kommunen opfordret til at deltage på messen 
med en udstilling, hvor man præsentere sig selv og det arbejde man udfører. 
 
Tilmeldingsfristen for deltagelse i messen var den 16. august, og sekretariatet har efter aftale med formanden tilmeldt 
sig med en stand. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller Nationalparkens høringssvar til godkendelse 
 
Beslutning 
Formandens indstilling blev godkendt, dog men en opstramning i forhold til nationalparkens forventning om 
samarbejde også på naturområdet. 
 
Bemærkninger: 
Ingen 
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10. Vejskiltning ved de nye cykelstier 
 
Sagsfremstilling 
Et bestyrelsesmedlem har anmodet om en drøftelse af, hvilken rolle Nationalparken har spillet i forbindelse med 
skiltningen ved de nye cykelstier samt en afklaring af, hvilke muligheder Nationalparken har for en fremtidig 
påvirkning.  
 
Skiltningen er udført i henhold til Vejdirektoratets manual og er finansieret som en den del af AFF projektet. 
Nationalparkbestyrelsen har besluttet ikke at ville deltage i den del af AFF projektet, som vedrørte cykelstier. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller punktet til drøftelse 
 
Bemærkninger 
 
Der blev generelt udtrykt stolthed over signalværdien i skiltene. Et enkelt medlem mente, at skiltningen i selve Mols 
Bjerge skulle have taget højde for Nationalparkens eget ønske om skiltning – fx med sten. 
Begrundelsen for skiltene blev fremhævet: tryghed, og sikkerhed, idet man ved en tydelig genkendelig skiltning har 
sikkerhed for at det er i orden, man farer ikke vild og folk kommer derhen, hvor de ønsker det. Det anses for en god 
service for cyklister m.v.  
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11. Orientering om nationalpark bekendtgørelsens bestemmelse vedrørende høje anlæg i Nationalparken 
 
Bilag 
Mail fra Syddjurs Kommune om fortolkning af nationalpark-bekendtgørelsens bestemmelse om ”Høje anlæg” 
 
Sagsfremstilling 
Et bestyrelsesmedlem har anmodet om en drøftelse af bekendtgørelsen for Nationalpark Mols Bjerges bestemmelse 
om ”Høje anlæg” og myndighedernes fortolkning heraf. 
 
Sekretariatet har forespurgt Syddjurs Kommune om deres fortolkning af bestemmelsen, og om hvordan de agter at 
administrere denne, som fremgår af bilaget. 
 
 
 
Bemærkninger 
 
Punktet er ønsket med her, for at sikre, at hele bestyrelsen har adgang til kommunens svar.  
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12. Orientering om afrapportering fra Geologiworkshop 
 
Bilag 
Rapport fra Geologiworkshop den 4. og 5. maj 2013 i Nationalpark Mols Bjerge  
 
Sagsfremstilling 
Nationalparken var den 4. og 5. maj 2012 vært for en konference om geologi, hvortil bestyrelse, råd og områdets 
naturformidlere m.v. var inviteret. Om lørdagen deltog omkring 30 personer i en ekskursion til 6 geologiske lokaliteter 
inden for Nationalparken, og om søndagen deltog et lignende antal i en workshop på Strandkærgårdene.  
På workshoppen var der om formiddagen indlæg om den geologiske viden og forskning i og omkring Nationalparken, 
og om eftermiddagen var der gruppearbejde, hvor deltagerne skulle diskutere ideer til Nationalparkens fremadrettede 
arbejde med geologien. 
 
På baggrund af drøftelserne på workshoppen og det efterfølgende gruppearbejde har Anette Petersen fra 
konsulentfirmaet GEON udarbejdet en rapport med konkrete forslag til, hvordan Nationalparken kan arbejde videre 
med geologiemnet. 
 
 
Bemærkninger 

 
Der blev udtrykt stor tilfredshed med workshoppen og rapporten. 
Rapporten med bilag danner grundlag for beslutninger på geologiområdet, der ligger i Naturudvalget. 
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13. Orientering om status for arbejdet i Nationalparkens udvalg  
Sagsfremstilling 
Siden sidste orientering på bestyrelsesmødet i starten af maj 2013 har der været møde i følgende udvalg: 
 

1. Udvalget for Natur  
Den 29. maj 2013 afholdt udvalget sit 7. møde. Emnet for mødet var primært, hvordan vi kan komme videre 
med igangsætning af naturprojekter rettet mod det særlige og truede i Nationalparken. Udvalget besluttede, 
at sekretariatet skulle afholde møde med Natur- og Miljø i Kommunen og Naturstyrelsen Kronjylland for 
nærmere at udarbejde et forslag til, hvordan de to instanser kan inddrages i Nationalparkens arbejde på 
naturområdet.  Møderne er blevet afholdt og et notat med de to instansers forslag til projekter og forslag til 
fremtidig organisering vil danne baggrund for naturudvalgets næste møde.  
 

2. Udvalget for Besøgscenter 
Den 22. maj 2013 afholdt udvalget sit 6. møde. Emnet for mødet var en besigtigelse af byggemuligheden på 
parkeringspladsen ved Kalø Slotsruin og en drøftelse af trafikale og vejtekniske forhold i området med 
Kommunens Vejchef Arne Gynther. Konklusionen på mødt var, at kommunen overordnet ikke ser nogle 
væsentlige vejtekniske eller trafikale problemer ved, at bestyrelsen udnytter byggemuligeden på stedet til et 
velkomstcenter. Der blev aftalt nyt møde i udvalget før det næste planlagte bestyrelsesmøde med det formål 
at afklare, om der i udvalget kan træffes afgørelse om et forprojekt vedrørende placering af Nationalparkens 
velkomst/besøgscenter, som kan fremlægges til bestyrelsens beslutning. 
 

3. Udvalget Erhverv og Logo 
Den 21. maj 2013 afholdt udvalget sit 6. møde. Emnet for mødet med Destination Djursland og Visit 
Nordjylland var deres Kystturismeprojekt med gennemgang af indhold og forløb samt udpegning af 
virksomheder, som skulle tilbydes til deltagelse. Der var enighed om, at virksomheder, der har søgt om 
tilladelse til markedsføring med Nationalparkens logo, kunne være relevante samarbejdsparter i projektet. På 
næste møde skal et uddannelsesprogram, som bl.a. skal indgå i kystturismeprojektet drøftes. 
 

4. Udvalget for stier 
I efteråret 2012 godkendte bestyrelsen Stiudvalgets kommissorium for et undersøgelsesprojekt vedrørende 
sti-, vej og færdselsforhold inden for Mols Bjerge Fredningen. Den nedsatte arbejdsgruppe har efter 3 møder 
i første halvdel af 2013 behandlet en væsentlig del af kommissoriets punkter, og det forventes at fremsende 
en afrapportering til udvalget inden for de kommende måneder. 
 
 

Bemærkninger: 
ingen 
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14. Orientering om projektansøgninger til og med kr. 25.000 
 
Bilag  
Afgjorte projekter: 

 
1. Sommerkursus på Rønde Højskole- Tilsagn 
2. Kuttertræf i Ebeltoft Fiskerihavn - Tilsagn 
3. Fysisk aktiv for sjov – Tilsagn 
4. Tanke Gange, Secret Hotel – Afslag 
5. Områdeplan Nordvest - Tilsagn 

 
 
Sagsfremstilling 
Siden bestyrelsens møde i marts 2013 har sekretariatet modtaget og afgjort 5 ansøgning om projekter til og med kr. 
25.000, som hermed fremlægges til orientering.  
 
Bemærkninger 
 
Der blev udtrykt bekymring for, om håndteringen af borgerne under punkt 5 var i orden. Det blev oplyst, at der i 
tilsagnet er indskrevet som vilkår, at første henvendelse til lodsejere sker pr brev med frankeret svarkuvert, så 
lodsejerne ikke på nogen måde kan føle sig presset til hverken den ene eller anden beslutning. 
 
En oversigt over, hvordan de mindre projekter placerer sig i forhold til nationalparkplanen laves i årsberetningen. 
 
Bestyrelsen ønsker at se afrapportering for forprojektet til punkt 5, udsendes sammen med referat.  
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15. Orientering fra sekretariatet og bestyrelsesformanden om aktiviteter siden sidst 
 
 
Bilag 
Aktivitetsoversigt august 2013 
 
Sagsfremstilling 
Sekretariatet har til orientering udarbejdet en aktivitetsoversigt opdelt på 
projekter, møder og oplæg. 
 
Bemærkninger 
Ingen bemærkninger 
 

14. Eventuelt 
 
 

15. Åben for tilføjelser 
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