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Tilstede: 

Erling Post, formand  
Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs  
Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland  
Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening  
Vibeke Kahl, Foreningen af Private Lodsejere i og omkring Mols Bjerge  
Eva Kullberg, Dansk Botanisk Forening  
Anne Sofie Gamborg, Dansk Skovforening  
Jakob Vedsted, Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn  
Keld Nielsen, Sammenslutningen af grundejere for Sommerhusområder i Syddjurs   
Helge Poulsen, Lodsejerforeningen Mols Bjerges Fredning  
Marianne Aude, Syddjurs Byråd  
Dagmar Brendstrup, VisitDenmark 
Uffe Laursen, Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland   
 
Mika Leth-Pedersen, Sekretariatsleder 
Nete  Thomsen, referent 

 
Fraværende: Ingen 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
Erling: Indlæg om ”god adfærd i det offentlige” rykkes til den 15. juni – formen tages op under ”åben for tilføjelser”. 
Uffe: to ting under eventuelt: friluftseffekter.dk og Molsløbet. 
 

2. Godkendelse af referat fra 7. møde i bestyrelsen den 15. april 2010 
Keld har en kommentar til sidste referat. Han ønsker følgende taget med i dette punkt: 

SAM finder det forkert, at formanden ikke greb ind, da argumentet fra Vibeke Kahl om, at National-
parkloven ifølge kommentarer til loven ikke tillader repræsentation i Rådet, hvis man i forvejen er re-
præsenteret i bestyrelsen. 
”og var vedkommende indstillet af en anden organisation, ville hun også være blevet udvalgt. Vibeke 
gjorde opmærksom på, og det har Kirsten også tidligere gjort, at der er flere, der har dobbelte tilknyt-
ninger, men udvælgelsen blev foretaget på baggrund af den interesseorganisation, som havde indstil-
let personerne. I dette tilfælde var hun indstillet af en interesseorganisation, som i forvejen er repræ-
senteret. Ingen betvivlede vedkommendes kvalifikationer” 
 
I kommentarerne til Nationalparkloven står der: 
Det lokale nationalparkråd skal udpege yderligere 2 medlemmer til nationalparkbestyrelsen. Disse kan 
ikke komme fra de organisationer, der i forvejen er repræsenteret i den konkrete bestyrelse. 
Det betyder jo netop, at man godt kan udpege rådsmedlemmer, der i forvejen er repræsenteret i be-
styrelsen. 

 
Anne Sophie oplyste, at der står i loven, at man kan godt, men at bestyrelsen ikke ville. 
 
Keld var på sidste møde kommet med kommet med en udtalelse, det er ærgerligt, at det først er nu, det bliver opda-
get.  
Helge ønsker punkt 6, at vi før møderne udsender kompendier udskrevet i farver. 
Mika oplyste, at vi p.t. kun har 1 meget langsom printer. Når vi får ny printer, printer sekretariatet ud, selvom han 
mener at have læst i referater, at bestyrelsen korresponderer på digitale medier.   
 
Beslutning:  

Kelds kommentar indskrives under punkt 2 referatet fra dette møde. 
Når vi får ny printer, printer sekretariatet ud. 
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3. Nationalparkrådet. 
 
Sagsfremstilling 
Sekretariatet orienterer om Nationalparkrådets møde den 11. maj 2010  
---- 
Der foreligger et lille beslutningsreferat. Thomas Secher Jensen blev valgt til formand, Bo Skaarup blev valgt til næst-
formand.  
Rådet har valgt at indstille 4 til bestyrelsen, hvilket er et krav fra ministeren, som udpeger 2 til bestyrelsen. Rådet har 
besluttet, at hverken formand eller næstformand kan indstilles til bestyrelsen. 
 
Møderækkerne for rådet er fastlagt således, at møderne finder sted 1 uge efter bestyrelsesmøderne. Næste møde er 
22. juni.  
Uffe bad om, at beslutningsreferaterne også sendes til bestyrelsen.  
Mika oplyste, at rådets dagsorden godkendes på bestyrelsesmødet inden rådsmødet. 
 
Vibeke spurgte, om der nogle gange kunne holdes fællesmøder med råd og bestyrelse.  
Erling mente, at det ville være en god ide et par gange om året. 
Jørgen Ivar ønskede at vide, om rådet skal inviteres med til næste formøde om ”god adfærd”. 
 
Det blev besluttet, at rådet inviteres med til den 15. juni ligesom det vil være givet, at de også kommer med til konfe-
rencen. 
Derudover vil det blive vurderet fra gang til gang, om de skal inviteres med. 
 
 
Beslutning 

Orientering om rådsmødet tages til efterretning  
Møderækkerne for rådet er fastlagt således, at møderne finder sted 1 uge efter bestyrelsesmøderne. Næste møde er 
22. juni.  
Uffe bad om, at beslutningsreferaterne også sendes til bestyrelsen.  
Mika oplyste, at rådets dagsorden godkendes på bestyrelsesmødet inden rådsmødet. 
Det blev besluttet, at rådet inviteres med til den 15. juni ligesom det vil være givet, at de også kommer med til konfe-
rencen. 
Derudover vil det blive vurderet fra gang til gang, om de skal inviteres med. 
 
 

 
 
4. Økonomi. 
 
Bilag 1: Regnskab for de første 3 måneder udleveres på mødet. 
Bilag 2: Budget 17.05.2010.xls 
 
Sagsfremstilling 
Regnskab for de første 3 måneder gennemgås på mødet sammen med et arbejdsbudget frem til september 2011.  
 
Regnskab omdeles, det viser alt det, som er brugt i 2009 til og med 11.5. 
Sammentællingerne vises foroven i opgørelsen med specifikationer nedenfor. 
Mika oplyste, at når debathæftet er færdigt, og den indledende offentlighedsfase er skudt i gang, vil der blive tid til at 
foretage indkøb til kontoret – møbler, edb m.v. 
Jørgen Ivar ønskede at vide, hvor der købes ind fra.  
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Det er iflg. Statens indkøbsaftaler – men ellers ingen binding. 
Marianne bemærkede, at studieture stadig er på budgettet. 
Eva mente, det var lidt hurtigt, at vi ændrede fra studieture til konference. Det vil stadig være ønskeligt med en stu-
dietur. 
Erling fastholder beløbet, det debatteres videre under punkt 12. 
 
Beslutning. 

Arbejdsbudgettet frem til september 2011 godkendes 
 

 
 
5. Nationalparkplan – Debatoplæg til den indledende offentlighedsfase 
 
Bilag 2: udkast til debatoplæg – layout og tekst 
 
Sagsfremstilling  
På bestyrelsesmødet den 17. april fremlagde sekretariatet en samlet tidsplan for udarbejdelsen af nationalparkplanen 
for Mols Bjerge. Den indledende offentlighedsfase igangsættes på den Europæiske Nationalparkdag den 24. maj 2010.  
Bestyrelse og Råd kan frem til den 10. maj fremsende forslag til spørgsmål, som man ønsker skal indgå i det debatop-
læg, der skal danne rammen for den indledende debat om, hvad forslaget til nationalparkplanen skal indeholde.  
 
Sekretariatet udarbejder på baggrund af det indkomne materiale et debathæfte til den indledende offentlighedsfase.  
Udkastet til debatoplæg udsendes fredag den 14. til bestyrelse og råd, og sekretariatet vil være i kontakt med flere 
medlemmer i bestyrelsen og rådet for at drøfte tekstmæssige forhold.  
Offentlighedsfasen løber frem til den 18. september, hvor afslutningen markeres i tilknytning til Molsløbet. 
 
Der afholdes i offentlighedsfasen er lang række møder. Det første bliver den 27. maj kl. 19.00 på Europahøjskolen 
 

 
Debathæftet blev gennemgået side for side og tilpasset.   
 
 
Beslutning 

Debatoplægget godkendes med ændringerne som aftalt. Det færdige resultat vedhæftes som pdf. 

 
 
 
6. Den Europæiske Nationalparkdag den 24. maj 2010. 
 
Bilag 3: Annonce for Nationalparkdagen og pressemeddelelse (udsendt separat) 
 
Sagsfremstilling 
Bestyrelsen inviterer på nationalparkdag til 12 arrangementer. Bestyrelsens eget arrangement afvikles på Kalø Gods, 
hvor Vilfred Friborg Hansen vil fortælle om Godsets og Jagtslottes historie. Bestyrelsens debatoplæg til den indleden-
de offentlighedsfase for udarbejdelsen af nationalparkplanen fordeles til alle turledere således, at alle gæster på da-
gen kan tilbydes et eksemplar. 
Sekretariatet vil være åbent fra kl. 10 til 15 og bestyrelsen og råd opfordres til at komme forbi sekretariatet i løbet af 
dagen, således at gæster vil have mulighed for at møde medlemmerne. 
---  
På forespørgsel om, hvem der tager initiativ næste år, blev det bekræftet, at det gør nationalparken. 
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Uffe oplyste, at den europæiske nationalpark er opfundet af europarc – Han mente, at det vil være en god ide at blive 
medlemmer, da det vil kunne give noget inspiration. Jørgen Ivar finder det naturligt at lade sig inspirere, men mener 
ikke et medlemskab er relevant. 
http://www.europarc.org 
  
Beslutning. 

De nærmere forhold vedrørende dagen og bestyrelsens deltagelse drøftes. 
Bemanding og opgaver beskrevet. 

 
 
 
 
 
7. Landbrugsmessen på Gl. Estrup den 29. og 30. maj 2010. 
 
Sagsfremstilling 
Bestyrelsen deltager på messen med en stand, hvori der opsættes udstillingsmateriale samt bannere og logo for Nati-
onalparken. Formidling af Nationalparkbestyrelsens arbejdsopgaver og udlevering af debatoplægget til den indleden-
de offentlighedsfase er de primære opgaver på messen.  
 
Beslutning. 

Bestyrelsens og sekretariatets bemanding af standen fastlægges. 
 
6 x 3 meter – bestilt telt, bord og 4 stole – Opstilling lørdag morgen  
 
Lørdag kl. 9 – 17 snakke med folk og uddele debatoplæg 
Søndag kl. 9 - 17 snakke med folk og uddele debatoplæg 
 
Skema til bestyrelsen til at booke sig på intranettet  - sendes også ud som mail 

 
 
 
8. Etablering af sekretariatet 
 
Sagsfremstilling 
Et flertal i bestyrelsen godkendte på mødet den 15. april 2010 samarbejdsaftalen med Skov- og naturstyrelsen. Her af 
følger en fastlæggelse af det videre arbejde med etablering af sekretariatet samt en drøftelse af metode for evaluering 
af samarbejdet med Skov- og Naturstyrelsen.      
 
Den endelige samarbejdsaftale afspejler bestyrelsens ønske om størst mulig autonomi i forhold til at forvalte de stats-
lige midler til Nationalpark Mols Bjerge. 
 
I forhold regnskab, journalisering og hjemmeside vurderer sekretariatet ikke, at der kan opnås en højere grad af frihed 
ved at indgå en aftale med andre mulige samarbejdsparter, fordi der er tale om regler som altid vil gælde, når det 
drejer sig om forvaltning af statslige midler. Sekretariatet har i lyset af bestyrelsens drøftelser om uafhængighed af de 
nationale edb-systemer oprettet et intranet for bestyrelsens interne materiale, som er gjort uafhængig af den fælles 
hjemmeside for Nationalparker. 
Aftalens opsigelsesvilkår er også ændret i den endelige aftale og bestyrelsen har lagt op til en løbende evaluering af 
samarbejdsaftalen med Skov- og Naturstyrelsen. 
 
Det blev debatteret om intranettet også gøres tilgængelig for rådet. Det gør det. 

http://www.europarc.org/
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Jørgen Ivar: ønskede en mere uddybende beskrivelse af indholdet i bilaget til samarbejdsaftalen. Det er uklart, hvilken 
vægt punkterne i bilaget skal tillægges, og hvordan de derfor skal håndteres.   Derudover ønsker han svar på tidligere 
stillede spørgsmål til Mika om, hvilke punkter i bilaget, der kan håndteres uden indblanding af SNS 
 
 
Sekretariatet undersøger, om det kan lade sige gøre, at Nationalpark Mols Bjerge selv kan klare opgaverne, både den 
fysiske placering på servere og arbejdet. 
 
Beslutning 

 
Intranettet gøres tilgængeligt for Nationalparkrådet 
Sekretariatet undersøger, om vi konkret selv kan løse opgaverne med journalisering, regnskab og hjemmeside, på 
egne servere og arbejdsmæssigt.  

 
 
9. Formidling og formidlingspartnerskabet. 
 
Sagsfremstilling 
Naturformidling i Nationalpark Mols Bjerge er en central opgave for bestyrelsen. 
 
På baggrund af temamødet fra 16.30 til 18.00 med styregruppen for formidlingspartnerskabet skal den langsigtede 
koordinering af natur- og miljøformidlingen i Nationalpark Mols Bjerge drøftes. 
 
Fra 2008 har der mellem Danmarks Jægerforbund på Kalø, Destination Djursland, DGI Karpenhøj, Friluftsrådet, Skov- 
og Naturstyrelsen Kronjylland, Naturhistorisk Museum, og Syddjurs Kommune været en partnerskabsaftale om et 
fælles, koordinerende og udviklende forum for naturformidling. 
 
Til at udføre det koordinerende arbejde mellem aktørerne er der under Syddjurs Kommune ansat en Koordinerende 
Naturvejleder i en projektansættelse med en kontrakt frem til april af 2011. Stillingen er fuldt finansieret af Friluftsrå-
det.  
 
Friluftsrådet er en landsdækkende organisation, der har som formål at støtte og opmuntre til friluftsliv og naturforstå-
else under hensyntagen til natur og miljø. 
 
Friluftsrådet støtter, gennem deres administration af Tips- og lottomidler, hvert år 6-700 projekter med store eller 
små beløb. Således finansierer Friluftsrådet bl.a. halvdelen af lønnen til omkring 120 naturvejledere samt afholder 
hele lønnen til 3 koordinerende naturvejlederes i de områder hvor der er, eller forventes, en Nationalpark.  
 
Partnerskabet for naturformidlingen er organiseret med en styregruppe bestående af repræsentanter på ledelsesni-
veau fra hver af aktørerne i partnerskabet (Poul Møller, Syddjurs Kommune, Flemming Rasmussen, Destination Djurs-
land, Niels Søndergård, Danmarks Jægerforbund, Bo Skaarup, DGI-Karpenhøj, Thomas Secher Jensen, Naturhistorisk 
Museum, Uffe Laursen, Skov- og Naturstyrelsen og Henning Enemark, Friluftsrådet) og en aktivitetsgruppe bestående 
af de udførende aktører. 
 
Partnerskabet og ansættelsen af en koordinerende naturvejleder fuldt finansieret af Friluftsrådet følger af Folketingets 
vedtagelse af at udlægge Nationalpark Mols Bjerge.  
Således er partnerskabets vision at opbygge ”et fælles, koordinerende og udviklende forum for nuværende og kom-
mende natur-, frilufts- og miljøformidlere i området Syddjurs og i den fremtidige Nationalpark Mols Bjerge” og strate-
gien er at ”udviklingen af naturformidlingen skal udarbejdes med henblik på at kunne indgå i formidlingen af den 
kommende Nationalpark i Mols Bjerge.” 
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Sekretariatet vil anbefale, at Friluftsrådets bevilling til en koordinerende naturvejleder fremadrettet tildeles og admi-
nistreres af bestyrelsen for nationalparken samt at styregruppen for formidlerpartnerskabet overdrager sine opgaver 
til bestyrelsen eller til en styregruppe under bestyrelsen. 
----- 
Der blev debatteret i forhold til oplægget fra Formidlingspartnerskabet før bestyrelsesmødet. 
Formidlingspartnerskabet placering i forhold til Nationalpark Mols Bjerges blev drøftet med fordele og ulemper. 
Peter gjorde opmærksom på, at Nationalparken skal have sin egen formidling. 
Uffe talte for, at vi søger en løsning sammen med Friluftsrådet, partnerskabet og kommunen, det vil være en blød 
overgang til efter april 2011, hvor den nuværende koordineringsopave er på plads. 
Der var enighed om, at formidling er en stor mundfuld, og der derfor foreligger en overgangsperiode frem til formid-
lingen fastlægges af nationalparkfonden selv 
 
Beslutning. 

Erling indtræder indtil videre i styregruppen i Formidlingspartnerskabet, Mika indtræder indtil videre i arbejdsgrup-
pen. 
 

 
 
 
10. Projektansættelse i sekretariatet 
 
Sagsfremstilling 
Sekretariatets nuværende personale på 1 ¾  årsværk har deres arbejde koncentreret omkring etablering og opbygning 
af sekretariatet, udarbejdelse af dagsordner og referater til bestyrelse og råd, samt som den helt store opgave, at 
udarbejde nationalparkplanen.  
Til sekretariater kommer mange henvendelser fra enkeltpersoner, foreninger og institutioner, som ønsker at bidrage 
til arbejdet med skabelse af Nationalparken, ligesom der i nærområdet er interesse blandt frivillige for at igangsætning 
fx formidlingsaktiviteter i Nationalparken. Der er således mange udadvendte funktioner i dagligdagen, og sekretariatet 
vurderer, at det kunne styrke sekretariatet, hvis der blev tilknyttet en medarbejder med fokus på pressedækning og 
udadvendt kommunikation.  
---- 
Mika uddybede:  
Personen kan håndtere presse, kommunikation og udadvendte funktioner, og sørge for at nurse og lave godt pr.  
 
Kirsten, vi har ikke brug for en sådan person, vi laver et standard nej-svar til alle projekter, fordi vi ikke har lavet en 
nationalparkplan. Når nationalparkplanen er færdig, kan vi tage stilling. 
Jørgen Ivar mente, at vi kan bruge personen til at synliggøre nationalparken, når vi arbejder med planen 
Kirsten oplyste, at vi kan bruge Kristian Herget. Forslaget vandt ikke gehør. 
Erling: Nogle projekter kan være med til at kvalificere nationalparkplanen, nogle vil være bedst at få skrevet ind i pla-
nen og således være med til at højne niveauet og give os bedre bevilling. Med hensyn til nursing af frivillighedsdelen 
kan vi lære meget af fra Thy. 
 
Helge mente ikke, at vi er klar til at nurse nogle endnu, og det kan give os vanskeligheder senere. 
Peter mente, at vi har for få relevante projekter til at kunne ansætte en person. 
 
Mika oplyste, at der udover følgende projekter den 17.5. har været drøftet produkter til daginstitutioner.  Han oplyste 
endvidere, at projekter fremover sendes til bestyrelsen, når de modtages. 
Anne Sophie mener vi skal vente, for vi ved ikke hvad vi skal kommunikere.  
Dagmar udtrykte det samme: vi skal vente – og gå aktivt ind i partnerskabet 
 
Beslutning 

Projektansættelse af medarbejder er p.t. ikke aktuelt  
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11. Retningslinjer for behandling af ansøgninger og projekter frem til nationalparkplanens endelige 

vedtagelse  
 
Bilag 4: Indkomne projekter   
 
Sagsfremstilling 
Sekretariatet får henvendelser fra uddannelsesinstitutioner, lokale borgere og projektudviklere m.v. med anmodning 
om samarbejde for igangsætning af forskellige projekter og tiltag til udvikling af Nationalparken. Der ønskes retnings-
linjer for behandling af sådanne henvendelser. 
 
Indholdet i flere af henvendelserne foregriber det planarbejde, som bestyrelsen skal udføre igennem det næste 1½ år, 
fordi det drejer sig om konkrete projekter, som bestyrelsen første kan/skal træffe endelig beslutning om efter såvel 
den indledende offentlighedsfase – hvor der indkaldes ideer og forslag til planforslagets indhold - som den næste 
offentlighedsfase, hvor et forslag til nationalparkplan har været fremlagt til offentlig debat. 
 
Sekretariatet har modtaget følgende henvendelser: 

1. Deltagelse i lokal forankret projekt vedr. købmandsbutikken i Femmøller Strand. 
2. Deltagelse i projekt for forbedring af forholdene for vinterbaderne i Ebeltoft og Nationalparken generelt.  
3. Deltagelse i udredningsprojekter på universitetsniveau for mobil-teknologi som redskab til formidling i Natio-

nalparken.  
4. Deltagelse i projekt for etablering af et fuldstændigt bæredygtigt vandindvindingsanlæg i Nationalparken. 
5. Deltagelse i et LAG-projektet ”Vanddag” med fokus på udviklingstiltag i kyst- og havområderne inden for Na-

tionalparken.  
6. Deltagelse i forberedelse af en nordisk kystkulturkonference i Ebeltoft i 2012. (undersøges nærmere) 
7. Deltagelse i et udredningsprojekt for naturgenopretning ved Havmølleåen. 

 
For ikke at foregribe planarbejdet med indkaldelse af ideer og forslag til nationalparkplanen indhold, og for at stille 
alle lige i forhold til bestyrelsens prioriteringer af hvilke projekter der skal arbejdes videre med i Nationalparksplanens 
handlingsdel, vil sekretariatet foreslå, at konkrete natur, kultur og friluftsprojekter m.v. må afvente bestyrelsens be-
slutninger og prioriteringer med nationalparkplanen, mens der kan arbejdes videre med projekter, som kan bidrage til 
kvalificering og afklaringer i forhold til indholdet af nationalparkplanen. 
 
Sekretariatet foreslå at ansøgningerne 1, 2, og 4 oplyses, at stillingtagen til projektet må afvente det videre arbejde 
med forslaget til nationalparkplan, mens sekretariatet uden økonomisk medfinansiering, kan medvirke i udrednings-
projekterne vedrørende mobilteknologi, muligheder for et naturgenopretningsprojekt ved Havmølleå, Vanddagen og 
Kystkulturkonferencen i 2012. 
---- 
Jørgen Ivar ønskede at vide, hvor stort sekretariat vi laver, hvad køber vi udefra? Det er det der bruges projektpenge 
til. 
Uffe ønsker, at ansøgninger screenes lidt hårdere – er det noget der opfylder nationalparkens formål eller ej. De pro-
jekter, som ikke passer ind, kan lige så godt få nej med det samme. Han oplyste endvidere, at der kun kan gives tilskud 
til den del af arealrelaterede projekter som ligger inden for nationalparken. Miljøministeren kan justere afgrænsnin-
gen efter indstilling fra lodsejerne, hvis der er tale om mindre ændringer, hvori alle berørte lodsejere er enige. Denne 
bemærkning bør indgå i de pågældende afslag. 
 
Af de indkomne projektansøgninger kan der kun arbejdes videre med 3 og 6. Resten skal have begrundede afslag. 
 
Beslutning. 

Af de indkomne projektansøgninger kan der kun arbejdes videre med 3 og 6. Resten skal have begrundede afslag. 
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12. Nationalparkkonference den. 22/23. august 2010 
 
Sagsfremstilling 
På bestyrelsesmødet den 15. april 2010 blev det besluttet, at bestyrelsen i stedet for et inspirationsbesøg i en uden-
landsk nationalpark afholder en nationalparkkonference. Det foreslås, at konferencen afholdes den 22. august 2010 
fra kl. 9 til 21.30. 
Konferencens temaer ønskes tæt relateret til arbejdet med nationalparkplanen 
Til konferencen inviterer bestyrelsen rådet, personer der arbejde med nationalparker i andre områder i Danmark, 
samt danske og udenlandske oplægsholdere, som kan belyse følgende 5 emner: 

 Nationalparken og den lokale økonomi 

 Nationalparken og de økonomiske muligheder i EU 

 Nationalparkens råderum på private og offentlige arealer 

 Nationalparken og erhvervsudvikling 

 Nationalparken og IT – formidling 

 Nationalparkens indflydelse på naturudviklingen 
 

 
Peter ønskede også noget om nationalparkernes  påvirkning på naturindhold. 
Bestyrelsen opfordres til at sende forslag til Mika inden torsdag. Derefter arbejdes med at finde relevante oplægshol-
dere. 
 
Anne Sophie ønsker oplægsholdere fra andre nationalparker fra udlandet. 
Peter pointerede, at det er vigtigt, at vi får personer med fingeren på pulsen. 
Erling fulgte op med, at det også er vigtigt, at der nogle specifikke emner. 
Peter rejste en anden problemstilling: Hvilke målsætninger er der for de forskellige nationalparker, og kan de overho-
vedet opfyldes?  
 
Det blev fremhævet, at en fra New Forest ville være ønskeligt, den ligner vores nationalpark meget, og de har konkre-
te problemer  med at holde liv i det.  
 
Vedr. studietur / konference: 
Peter mener, at det er meget vigtigt at komme ud at se, hvordan man gør andre steder. Kirsten refererede, at vi ikke 
har afskaffet studieturen, blot udskudt den. Vibeke fremhævede, at turen skal belyse konkrete veldefinerede formål 
koordineret med problemstillinger, bestyrelsen finder aktuelle og relevante 
Anne Sophie var enig i, at det er en god ide, for vi ved jo ikke, hvad vi vil se. 
Erling konkluderede: Vi udskyder studieturen til 2011, men holder konferencen i 2010.  
 
Beslutning. 

Bestyrelsen anmodes om at fremkomme med forslag til emner / oplægsholdere inden torsdag den 20. maj. 
Vi udskyder studieturen til 2011, men holder konferencen i august 2010.  
Med hensyn til tid for konferencen arbejdes der videre med det. 
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1. Åben for tilføjelser 

 
2. Eventuelt 

 
Jørgen Ivar meddelte, at han var blevet interviewet af nogle geologistuderende 
 
Keld meddelte, at han har valgt at trække sig fra bestyrelsen.  
 
Helge ønskede, at Uffe får et punkt på dagsordenen, hvor han orienterer om, hvad SNS laver. Vi bliver ofte spurgt om, 
hvad det er der sker, men kan ikke givet noget svar. Det vil være en fordel for alle at være velorienterede. Uffe laver 
gerne en orientering. 
 
Uffe: Møderne i bestyrelsen skal være noget kortere.  Han ønsker et punkt med princip diskussion om, hvad bestyrel-
sen skal gå ind i, det skal være bestyrelsesarbejde – ikke sagsbehandling. 
 
 
Uffe: Projekt om friluftslivets effekter på naturen.  www.friluftseffekter.dk Projektet giver interessante konklusioner. 
Bl.a. med hensyn til besøgsmåde er der en på Mols Bjerge i forhold til andre. Det giver sig udslag i, at folk arter sig på 
en anden måde – de er mere bundet af stier, de føler sig ikke så generet af andre, rapporten er et godt grundlag for 
videre diskussion.  
Link sættes på intranettet. 
 
Uffe ønsker også under eventuelt at informere om Molsløbet. www.molslobet.dk 
Molsløbet afholdes 18.9. med udgangspunkt fra Molsskolen. Miljøministeriet deltager med ca. 500 deltagere. Disse 
deltagere holder fest og overnatter i Fuglsøcentret.  Uffe foreslog et møde med ministeren på dagen. 
 
Karpenhøj har kontakt til arbejdsgruppen fra Miljøministeriet omkring eventuelle aktiviteter.  
Se mere på Molsløbets hjemmeside, eller spørg evt. Nete, som er medarrangør af Molsløbet. 
Ministeren kommer og deltager i løbet. 
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