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Udkast til referat af bestyrelsesmøde i Nationalpark Mols Bjerge 

11. december 2013 kl. 16.30 - 19.00 i Fuglsøcentret, Dragsmurvej 6, 8420 Knebel 

 

Til stede: 

Rita Geertz, Lodsejerforeningen Mols Bjerge Fredning 
Margit Røgind, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs 
Trine Graae Lundorf, VisitDenmark 
Jakob Altenborg, Foreningen af Private Lodsejere i og omkring Mols Bjerge 
Erling Post, Bestyrelsesformand  
Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening  
Susanne Bødker, SAM, Sammenslutning af Grundejerforeninger i Syddjurs 
Eva Kullberg, Dansk Botanisk Forening  
Peter Brostrøm, Naturstyrelsen, Kronjylland  
Marianne Kirkegaard, Syddjurs Byråd  
Anne Sophie Gamborg, Dansk Skovforening  
Jakob Vedsted, Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn 

Afbud fra: 

Mads Kolte-Olsen, Friluftsrådet, Østjylland 

Fra Sekretariatet deltog: Mika, Nicole, Kristian, Nete 
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1. Godkendelse af dagsorden 
Jørgen Ivar ønskede et punkt under Åben for tilføjelser omkring kasketter  

Dagsordenen godkendt 

2. Godkendelse af referat 
Referatet godkendt 

3.  Nationalpark Mols Bjerges regulativ for gaver, repræsentation, rejser og 
forplejning m.v.   

 
Bilag 
Forslag til Regulativ vedrørende gaver, repræsentation, rejser og forplejning m.v.  for ansatte samt 
bestyrelses- og rådsmedlemmer i Nationalpark Mols Bjerge 
 
Sagsfremstilling 
Nationalparkbestyrelsens virksomhed er omfattet af de forvaltningsretslige regler for offentlig 
virksomhed og herunder forvaltningsloven.  
På den baggrund har bestyrelsen besluttet at udarbejde et regulativ for bestyrelsens, rådets og 
sekretariatsmedarbejders  

1. modtagelse af gaver,  
2. brug af nationalparkens fondsmidler til repræsentation og køb af gaver m.v.,  
3. brug af nationalparkens fondsmidler til forplejning  m.v., 
4. brug af nationalparkens midler til rejser, ekskursioner og udflugter m.v. 

 
Regulativet bestemmer, at bestyrelses- og rådsmedlemmer samt ansatte i 
nationalparksekretariatet skal være yderst tilbageholdende med at modtage gaver og kun må 
købe gaver for nationalparkfondens midler i helt særlige tilfælde, når der ses bort fra 
repræsentation og tjenestelige besøg fra eller i udlandet. Regulativet fastlægger endvidere et 
økonomisk niveau for forplejning, udlandsrejser, ekskursioner og udflugter m.v. 
 
 
Indstilling 
Formanden indstiller Nationalpark Mols Bjerges Regulativ for gaver, repræsentation, rejser og 
forplejning m.v. til godkendelse. 
 
 
Bemærkninger: 

Det blev fremhævet, at det er de offentliges regler, de er hverken strammet eller slappet.  

Regulativet blev godkendt. 
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4.  Nedsættelse af råd 
Bilag 
Ideer og forslag til foreninger, institutioner og enkeltpersoner, som skal tilbydes en plads i 
nationalparkrådet. 
 
Sagsfremstilling 
I henhold til Nationalparkloven skal der for hver nationalpark oprettes et lokalt nationalparkråd, 
som skal nedsættes for en periode, der svarer til bestyrelsens funktionsperiode.  
Rådet skal være rådgivende for nationalparkbestyrelsen i sager af større betydning og i sager af 
principielle spørgsmål. Nationalparkbestyrelsen beslutter sammensætningen af rådet, og dets 
medlemmer udpeges efter indstilling fra de myndigheder, institutioner, organisationer og 
foreninger, som bestyrelsen udpeger. Herudover kan bestyrelsen udpege særligt sagkyndige 
medlemmer m.v. til rådet. Når nationalparkrådet er nedsat, skal 1 eller 2 medlemmer - udpeget af 
miljøministeren efter indstilling af 2 eller 4 fra nationalparkrådet - have plads i 
nationalparkbestyrelsen.  
 
På bestyrelsesseminaret den 2. november 2013 blev nedsættelse af Nationalparkens råd drøftet. 
Det blev her fremført, at bestyrelsen bør være afklaret omkring, hvordan rådet skal inddrages i 
bestyrelsens arbejde, og hvilke opgaver rådets skal arbejde med, før en proces med udpegning af 
mulige medlemmer igangsættes. Det blev fremført, at rådets opgaver også kunne have til formål, 
at sikre lokal forankring.  Det blev også drøftet, at det kan være problematisk at sammenblande 
rådet som et rådgivende organ og et besluttende organ – hvilket de jo er, gennem deres 
bestyrelsesrepræsentation. Endeligt blev der fremført argumenter om, at rådet ikke må blive for 
stort. 
 
Ud fra et ønske om at rådet ligeværdigt tillægges en faglig rådgivende funktion og opgaver 
relateret til at sikre lokal forankring, har sekretariatet udarbejdet en liste med forslag til 
institutioner, organisationer og foreninger, som skal kontaktes med anmodning om deltagelse i 
rådsarbejdet. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at 

1. Rådet nedsættes ud fra et ønske om ligeværdigt at give faglig rådgivning til bestyrelsen og 
styrke en lokal forankring af Nationalparkens drift. 

2. Listen med forslag til relevante institutioner, organisationer, foreninger og evt. 
enkeltpersoner drøftes, og at bestyrelsen har frem til mandag den 6. januar 2014 til at 
sende supplerende forslag til sekretariatet. 

3. De institutioner, organisationer, foreninger og enkeltpersoner m.v. som skal tilbydes en 
plads i rådet besluttes på bestyrelsesmødet tirsdag den 28. januar 2014. 

 
Beslutning 
Formandens indstilling godkendes 
 
Bemærkninger 
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Råd: Udpeges af bestyrelsen, det er et rådgivende organ uden beslutningskompetence.  Udvalgene kan 
udpege rådsmedlemmer til udvalgene.  Antallet af rådsmedlemmer bestemmes af bestyrelsen. 
Rådsmedlemmer skal så vidt muligt dække både faglig rådgiver e og lokal forankring. Rådet har 1-2 
repræsentanter i bestyrelsen, antallet bestemmes af bestyrelsen. 

Udvalg: Består af bestyrelsesmedlemmer og rådsmedlemmer udpeget af bestyrelsen. Udvalgene kan 
derudover indkalde eksperter til behandling/belysning af specifikke sager.  Udvalgene har ikke 
beslutningskompetence, men kan udforme indstillinger til bestyrelsen til beslutning.  Udvalgene behandler 
relevante ansøgninger udefra og forbereder eventuelle egne projekter. 

I diskussionen kom der flere synsvinkler på rådet frem. Ligeledes blev strukturen og kompetencerne i 
bestyrelse, udvalg og råd drøftet. 

Synspunkter vedr. rådet: 

Antal 10-15 anbefales af formanden. Rådets organisering har i første periode ikke været optimal, men 
alligevel været den bedst mulige. Formanden anbefaler samme organisering, men med større vægt på 
udpegningen af de personer /organisationer, som kan kvalificere rådgivningen til bestyrelsen.  

 Egentlige eksperter behøver ikke være i rådet, da de kan indkaldes til specifikke opgaver. 

Rådets repræsentation i bestyrelsen bør minimeres til 1, dog skal bestyrelsen være opmærksom på, at 1 
repræsentant giver et lige antal bestyrelsesmedlemmer. 

Rådet må ikke have embedsmænd som medlemmer, de kan indkaldes som eksperter 

Det skal klart kommunikeres, hvilke rolle / funktion rådet har, når man inviterer organisationer/personer til 
at sidde i rådet.  

Der skal være balance i udvalgene, så antallet af bestyrelsesmedlemmer ikke kommer i mindretal til 
rådsmedlemmer. 

Der skal fokus på, hvordan udvalgenes indstilling fremlægges af sekretariatet i sagsindstillinger. 

Formuleringen af udvalgenes indstillinger skal afspejle de forskellige synspunkter, som repræsenteredes i 
udvalget. 

Udvalgenes arbejde er strengt fagligt, det politiske arbejde foregår i bestyrelsen.  

Rådet skal sammensættes, så medlemmerne kan tilknyttes udvalg, så vi ikke får ”løse medlemmer” 

Erling: 

Vi beder jer om at komme med input inden længe, så der kan lægges noget frem på mødet i januar.  Nogle 
af rådsmedlemmer er med til at skabe ejerskab til nationalparken. Vi er nede på max 15 medlemmer – 
hvert bestyrelsesmedlem giver input til, hvem de gerne vil have i rådet. Vi skal gøre dem bevidst om den 
opgave de får. Før de inviteres til at deltage i rådet.  
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5. Nedsættelse af udvalg 
Sagsfremstilling 
På bestyrelsesseminaret den 2. november 2013 var nedsættelse af udvalg til debat.  
 
Udvalgenes skal inden for sine kompetenceområder bl.a. udvikle forslag til projekter i henhold til 
nationalparkplanen og bedømme projektansøgninger med det formål at fremkomme med anbefalinger, 
som kan indgå i bestyrelsens beslutningsgrundlag.  
 
Udvalgene foreslås opbygget på følgende måde: 

• Der nedsættes 4 stående udvalg relateret til nationalparkens opgaver inden for henholdsvis natur, 
kultur, friluftsliv og erhvervsudvikling. Geologi og landskabsdannelse hører ind under natur, og 
opgaver med forskning samt formidling relateret til de 4 temaområder er indeholdt i de enkelte 
udvalgs opgaver. 

 
• Udvalgenes bestyrelsesrepræsentation afgøres af bestyrelsen på baggrund af enkelte medlemmers 

interesse og foreningsrepræsentation. 
 

• De valgte bestyrelsesmedlemmer supplerer udvalget med medlemmer fra rådet og kan endvidere 
til udvalget tilknytte eksterne faglige konsulenter, der aflønnes til at udføre specifikke opgaver. 

 
Indstilling 
Formanden indstiller, at  

1. Der nedsættes 4 udvalg, som skal arbejde med henholdsvis natur, kultur, friluftsliv og erhverv og at 
forskning og formidling relateret til de enkelte områder er indeholdt i de enkelte udvalgs 
arbejdsopgaver. 
 

2. Udvalget bestyrelsesmedlemmer beslutter, hvilke rådsrepræsentanter og eksterne faglige 
konsulenter, som man ønsker i udvalget eller tilknytte udvalget til konkrete arbejdsopgaver. 
 

3. Naturudvalget sammensættes af følgende bestyrelsesmedlemmer: Eva Kullberg, Margit Røgind, 
Jakob Altenborg og Peter Brostrøm  
 

4. Kulturudvalget sammensættes af følgende bestyrelsesmedlemmer: Marianne Kirkegaard, Jakob 
Vedsted og Susanne Bødker  
 

5. Friluftsudvalget sammensættes af følgende bestyrelsesmedlemmer: Mads Kolte-Olsen, Rita Geertz 
og Erling Post  
 

6. Erhvervsudvalget sammensættes af følgende bestyrelsesrepræsentanter: Anne Sophie Gamborg, 
Jørgen Ivar Mikkelsen og Trine Graae Lundorf 
 

7. Formanden kan indgå i de enkelte udvalgs arbejde efter ønske. 
 

8. Når rådsrepræsentationen i bestyrelsen er afklaret beslutter bestyrelsen, hvilke udvalg den eller de 
skal tilknyttes.  
 
Beslutning:  
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Formandens indstilling godkendes Med tilføjelse af Jørgen Ivar Mikkelsen i Naturudvalget. 
Marianne Kirkegaards placering tages op til revision, når Ministeren har udpeget den nye 
repræsentant for Byrådet. 
 
Bemærkninger:  
 
Der blev spurgt om mulighed for ad-hoc deltagelse i udvalg, hvis der er sager af speciel interesse.  
Mika gjorde opmærksom på, at man kan blive indkaldt som ekspert til et udvalg, som man ikke er 
medlem af. 
Det er vigtigt, at medlemmerne altid er de samme, det er erfaringen, at det giver et godt 
arbejdsklima. 
 
Susanne kan leve med at være i Kulturgruppen, men hun vil helst i friluftsliv / forskning. 
 
Udvalgene har som udgangspunkt 4 møder om året, 2 af dem bruges til behandling af ansøgninger 
udefra, og 2 af dem bruges til at forberede eventuelle egne projekter.  
 
Indstillingerne fra udvalgene skal afspejle processen i udvalgenes behandling. 
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6. Velkomstcenter ved Kalø Slotsruin 
 
Bilag:  
Henvendelse til Naturstyrelsen Kronjylland af 29. august 2013 
Naturstyrelsens besvarelse af 5. november 2013 
Henvendelse til RealDania af 21. november 2013 
 
Sagsfremstilling 
På bestyrelsesmødet i august blev det besluttet, at bestyrelsen skal arbejde for, at 
Nationalparkens Velkomstcenter placeres selvstændigt og synligt ved Kalø Slotsruin. 
  
På den baggrund er Naturstyrelsen som lodsejer og myndighed blevet forespurgt om, hvilke 
muligheder de ser for at der etableres et Velkomstcenter i tilknytning til parkeringsarealet ved 
Kalø Slotsruin inden for de gældende lokalplanmæssige rammer.  
I skrivelsen til Naturstyrelsen (se bilag) er der lagt vægt på besøgscenterudvalgets grundige 
forarbejde før udpegning af lokaliteten, de planlægningsmæssige rammer for nybyggeri på arealet 
og mulighederne for et samarbejde med Naturstyrelsen og RealDanias i forhold til projektet 
”Stedet tæller” med det formål at disponere området som en helhed i dyb respekt for 
kulturmiljøet. 
 
Naturstyrelsens tilbagemelding er meget positiv (se bilag) og indeholder konkrete vilkår og 
anbefalinger for et videre arbejde med etablering af et Velkomstcenter på arealet. Herunder at 
Nationalparken skal være bygherre, stå for driften af det areal som lokalplanen dækker, 
respektere gældende leje og forpagtningsaftale, samt at projektet skal omfatte en nedrivning af 
den eksisterende krobygning. Endvidere anbefaler Naturstyrelsen, at der nedsættes en 
styregruppe, som løbende kan håndtere og afklare aftalemæssige forhold.  
 
På baggrund af Naturstyrelsen besvarelse har Nationalparken rettet henvendelse til RealDania (se 
bilag) for at orientere om planerne og for at invitere til et samarbejde bl.a. på baggrund af fondens 
verserende projekt under ”Stedet Tæller” i området. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at   

1. Der nedsættes en styregruppe for projektet omfattende Nationalparken ved formanden og 
sekretariatslederen, Naturstyrelsen, Kommunen og den nuværende forpagter. Gruppen 
kan udvide og ændre sin sammensætning efter behov. 

2. Styregruppen skal udarbejde et prospekt, der kan danne baggrund for en videre drøftelse 
med myndigheder og fonde samt efterfølgende danne baggrund for en 
arkitektkonkurrence for et Velkomstcenter. 

 
Beslutning 
 
Formandens indstilling blev godkendt. 
 
Bemærkninger 
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Erling ridser op hvordan indtil nu processen har været: Udvalgets møde med kommune vedr. 
scenarier om byggefelter i forhold til lokalplan, om der skal bygges til eller om kroen skal fjernes, 
så der kan blive bygget et samlet kompleks, som yder borgen retfærdighed.  Det sidste anses for 
mest naturligt. Der er også muligheden for at flytte byggefeltet længere mod vest – det kræver ny 
lokalplan.  Der er møde 9. eller 10. januar med dem, som arbejder med lokalplan dispensationer 
og folk der arbejder med kystnærhedsprincippet.  
Naturstyrelsen og kroejeren har tidligere arbejdet med et projekt om forskønnelse af området. De 
havde fundet 1.5 mil Kr. og haft arkitekter til at tegne på det. RealDania synes de samme bør tegne 
mere på det som oplæg.  
Henvendelsen til RealDania er foretaget, fordi de i forvejen laver p-pladsen, så der er et ønske om 
at samordne projekterne. I første omgang var de lidt afvisende, men ved nærmere eftertanke vil 
de være positive, hvis det er et samlet projekt.  Vi skal holde det på jordnært niveau for 
arkitekternes vedkommende, og det må ikke diskvalificere arkitekterne til at deltage i den 
kommende konkurrence. 
 
Kroens forpagtning varer til 2017, men næsten med option på 10 år mere – de er meget positive. 
Vi har lovet dem, at vi til næste år vil peppe området op – bænke, cykelstativer skraldespande m.v.  
De kommer med oplæg. Jo mere vi kommer dem i møde, jo billigere vil det blive for os under 
bygningstiden. Peter Brostrøm mener, at han kan finde lidt penge til forskønnelse af området her 
og nu udover det vi giver. 
 
Andre bemærkninger:  
Jørgen Ivar: Det er helt naturligt, at vi er nødt til at inddrage RealDania, men vi skal være klar over, 
hvem vi har med at gøre.  Vi skal kunne tøjle det – det er ærgerligt, hvis der bliver for strenge og 
for mange krav, hvis de skal være medfinansierende. Han mener, at brevet fra Miljøministeriet er 
lidt for detaljeret på nuværende tidspunkt.  
Endvidere vil han gerne have en større styregruppe, og han ønsker selv at være med. 
 
Erling foreslår, at styregruppen laver afrapportering til bestyrelsen hver måned/hver 14 dage, så 
bestyrelsen kan følge udviklingen. Jo flere der er med i styregruppe, jo mindre fleksibel bliver den.  
Trine gjorde opmærksom på, at der i de forskellige faser af projektet kan være brug for forskellige 
kompetencer i styregruppen.  
 
Marianne ønsker at beslutninger med fx kravspecifikationer m.v. skal på bestyrelsesmøder. 
Susanne og Trine henviser til andre steder, som vi kan lave studieture til, fx Moesgård og det 
sydlige England.  
Erling: Hack Kampmann huset skal, når vi når point of no return istandsættes og bruges som 
sekretariat. 
Jørgen Ivar mente, at sekretariatet skal ligge i centret, ikke ved siden af. 
Anne Sophie bemærkede, at det nu var sådan, at pengene kører rundt i offentlige kasser og ikke 
kommer ud og gør glæde og gavn hos de lokale. 
 
Punktet tages op på mødet i januar igen. 
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7. Mødekalender 2014 
 
Bilag:  
Mødekalender 2014 
 
Sagsfremstilling 
På bestyrelsesseminaret den 2. november blev et udkast til kalender for bestyrelsen mødeaktivitet 
i 2014 fremlagt til drøftelse og der fremkom 2 forslag til ændringer. Det blev aftalt, at sekretariatet 
2 uger før et planlagt møde skal udsende en reminder, og hvis for mange (mere end 1/3) ikke har 
mulighed for at deltage, skal der lægges en doodle ud for at finde en ny dato. 

På den baggrund fastlægges bestyrelsens datoer for møder i 2014 som følger: 

Møder i Bestyrelsen i 2014: 
Tirsdag den 28. januar 
Mandag den 17. marts 
Tirsdag den 27. maj 
Torsdag den 28. august 
Onsdag den 22. oktober 
Tirsdag  den 16. december (ny) 

 
Møder i naturudvalget i 2014: 

Mandag den 17. februar 
Tirsdag den 22. april 
Onsdag den 13. august 
Onsdag den 24. september 

 
Møder i kulturudvalget i 2014: 

Tirsdag den 18. februar 
Torsdag den 24. april 
Tirsdag den 12. august (ny) 
Tirsdag den 23. september 

Møder i Friluftsudvalget i 2014: 
Onsdag den 19. februar 
Mandag den 28. april 
Tirsdag den 19. august 
Mandag den 22. september 
 

Møder i Erhvervs- og Logoudvalget i 2014: 
Torsdag den 20. februar 
Tirsdag den 29. april 
Onsdag den 20. august 
Torsdag den 25. september 
 

Møder i Rådet: 
Tirsdag den 4. marts 
Onsdag den 11. juni 
Mandag den 6. oktober 
 
 
 

 
I forhold til udvalgsmøderne er drøftelse af indkomne projektansøgninger det primære formål på 
møderne i april og september. Hvis der ikke er modtaget ansøgninger med relevans for de enkelte 
udvalg, kan møderne blive aflyst. 
 
 
Indstilling 
Formanden indstiller mødedatoerne til godkendelse. 
 
Beslutning: Formandens indstilling godkendes 
 
Bemærkninger 
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Mødedatoerne for bestyrelsen ligger fast. De andre møder kan ændres efter aftale via doodle i 
henhold til sagsfremstillingen. 

 
 

8. Orientering om projektansøgninger til og med kr. 25.000 
Bilag  
Afgjorte projekter: 
 

1. Naturgenopretning af Forstrand ved Øer – Tilsagn på maksimalt kr. 10.000 
2. Naturprojekt Gang i Mosen – Tilsagn på kr. 25.000 
3. Kulturaften vedrørende Kalø bogen – Tilsagn på maksimalt  kr. 6.000 

 
Sagsfremstilling 
Siden bestyrelsens møde i slutningen af oktober 2013 har sekretariatet modtaget og afgjort 3 ansøgning om 
projekter til og med kr. 25.000, som hermed fremlægges til orientering.  
 
Bemærkninger 
 
Der blev stillet spørgsmål til, hvordan man sikrer sig, at vilkårene i tilsagnene overholdes. 
 
Mika oplyste, at vi ikke er opsøgende, men at vi i tilsagnene stiller vilkår for tilsagnet op, og at vi oplyser 
om, at vi hvis ikke vilkårene er opfyldt kan forlange pengene tilbage.  
 
Der blev foreslået billedrapportering som krav, ligesom det blev foreslået, at man kan lave projekter, der 
har til formål at evaluere, om de ønskede effekter er opnået. 
 
Erling oplyste, at projektet om landgangsmuligheder i Ebeltoft Vig er trukket tilbage. 
 

9. Aktivitetsoversigt 
 
Bilag 
Aktivitetsoversigt december 2013 
 
Sagsfremstilling 
Sekretariatet har til orientering udarbejdet en aktivitetsoversigt opdelt på 
projekter, møder og oplæg. 
 
Bemærkninger 
 
Der blev spurgt til frivillighedsnetværk og frivillighedspolitik.  

Kristian oplyste, at det er to forskellige ting. Frivillighedspolitikken kommer til behandling på næste 
bestyrelsesmøde.  
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10. Åben for tilføjelser 
 
Jørgen Ivar ønskede et punkt behandlet i anledning af, at Kristian i Sekretariatet er blevet indvalgt i byrådet. 
Han ønskede, at det blev gjort tydeligt, at sekretariatet ikke har politiske holdninger. 
Kristian oplyste, at han er bevidst om problematikken, og gør sig naturligvis umage for at holde det adskilt.  
 
Susanne kommenterede, at det er alles ret at være politisk aktive, og at vi skal være glade for, at han er 
valgt ind i byrådet. 
 

11. Eventuelt 
 
Spørgsmålet om printede og postforsendelser til bestyrelsen blev behandlet.  
Ligeledes blev det ønsket, at der er en oversigt over bestyrelsesmedlemmernes kontaktinformationer og 
deres kompetencer. 
Der oprettes en dropbox til bestyrelsen, og ønsker man print af materialet kan det bestilles på 
sekretariatet. 
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