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Fremlæggelse af illustrationer og overvejelser til velkomstcenter. 
Før behandling af dagsordenen, fremlagde arkitekterne Poul Erik Clausen og Hans Grøn 
illustrationer og overvejelser omkring etablering af et Velkomstcenter ved Kalø Slotskro. 

Spørgsmål efter fremlæggelsen: 
Margit ønskede, at p-pladsen bliver lagt på den anden side af landevejen. Det blev oplyst, at det kan 
man ikke, man skal holde sig inden for den eksisterende lokalplan. 
Omkring de to forslag blev det nævnt, de næsten holdt sig inden for lokalplanen, men ikke helt. Det 
skal vi. 
Det blev klarlagt, at det bestyrelsen nu skal tage stilling til er forhold, som kan gøre det muligt for 
Udvalget for Velkomstcenter kan gå videre med en dialog med kommunen og Naturstyrelsens enhed 
for strandbeskyttelseslinjen. Dertil skal bruges nogle tegninger i forhold til placering af bygningen. 
Formålet med dialogen er at få lavet en ny lokalplan og grundlag for arkitektkonkurrence. 
 
Peter Brostrøm formulerede nogle punkter, som han mener bestyrelsen overordnet skal forholde sig 
til.  

 
1. Agter man at arbejde med et projekt, der går ud over den eksisterende lokalplan?  
2. Vil man i bestyrelsen allerede nu beslutte, om sekretariatet skal være i Hack-Kampmann huset eller i centret?  
3. En nærmere konkretisering af, hvad det fysiske indhold være og hvor meget det fylder.  Hvad skal der være i 

centret  
4. Ønsker bestyrelsen, at bygningen skjules i landskabet eller ønsker bestyrelsen, at det arkitektonisk kan stå for sig 

selv?  
5. Hvor ser man bygningens placering på lokalplanen? 
6. Skal det være 1 eller to etager. 
7. Hvor meget udsigt skal der være inde fra centret?  

 
 
Det store debatemne var p-pladsen. Margit fremlagde DN’s synspunkt om, at p-pladsen skal flyttes til 
den anden side af vejen og at strandengen reetableres.  
Peter Brostrøm gjorde opmærksom på, at området ikke var en tidligere strandeng, så reetablering er 
ikke den rigtige formulering.  
 
Med hensyn til parkering for busser bør der overvejes en alternativ p-plads, evt. nord for centret. 
Det blev endvidere fremhævet, at parkerede biler også signalerer, at det er et aktivt sted, hvor der sker 
noget. Området med strandeng foran p-pladsen vil blive brugt meget, og der skal være plads til, at folk 
kan være der. RealDania har taget højde for det ved at indskrænke arealet netop på det sted.  
 
Margit er ikke enig, idet situationen nu er en ny i forhold til udgangspunktet for RealDania projektet. 
Peter gjorde opmærksom på, at RealDania projektet er til godkendelse, og for at få det skal alle ting 
inkl. p-pladser være i orden. Når behandlingen i Naturklagenævnet er færdig og godkendt, starter 
projektet. Han mener i øvrigt ikke at der ikke genereres væsentlig mere trafik af Velkomstcentret. 
Spørgsmål om evt. flere p-pladser skal afgøres af kommunen. 



3 

 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde 
27. maj 2014 kl. 16.30 - 21.00 
Sted: Jagtslottet, Grenåvej 12, 8410 Rønde 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden   
Dagsorden godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra 17. marts 2014  
Referat godkendt  

 

3. Ansættelse af Naturprojektmedarbejder. 
Bilag 
Stillingsopslag 

 
Sagsfremstilling 
Bestyrelsen besluttede på sit møde den 17. marts 2014 at der i Nationalparksekretariatet skal 
ansættes en naturprojektmedarbejder samtidig med at et stillingsopslag blev godkendt og et 
ansættelsesudvalg nedsat. 

 
Stillingen blev opslået i starten af april på hjemmesider, jobportaler og i den lokaleugepresse. 
Ansøgningsfristen var den 21. april, og der indkom i alt 77 ansøgninger til stillingen.  
Ansættelsesudvalget gennemgik på møde den 7. maj 2014 ansøgningerne og indkaldte 4 til 
samtale, som blev afholdt torsdag den 15. maj. 

Efter samtalerne valgte ansættelsesudvalget i enighed at pege på Jens Reddersen. 

Indstilling 
Sekretariatslederen indstiller at stillingen som Nationalpark Mols Bjerges Naturprojektmedarbejder 
tilbydes 
Jens Reddersen. 

 
Beslutning 
Formandens indstilling blev godkendt. 
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4. Velkomstcenter 
 

Bilag 
Flowdiagram 
Tilbud fra Lotte Jensen 
C.V. for Lotte Jensen 

 
Sagsfremstilling 
Sekretariatet har udarbejdet et flowdiagram, der som et første og meget forsigtig skøn viser, at 
Nationalparkens Velkomstcenter vil kunne indvies inden udgangen af 2016. 

 
Styregruppen, der nu er udvidet med en repræsentant fra den lokale 
Naturfredningsforening, holdte sit andet møde i starten af maj. På mødet fremlagde de to 
lokale arkitektfirmaer, som styregruppen valgte til at udarbejde forslag til illustrationer af 
placering og udformning af Velkomstcentret, deres foreløbige overvejelser og resultater. 
Styregruppen var i udgangspunktet positive overfor arkitekternes overvejelser og de 
illustrationer, som blev fremlagt, selv om de i forhold til parkeringsløsninger til dels 
overskred rammen for opgavens indhold. Overskridelsen konfliktede imidlertid med vigtige 
hensyn til andre parter og indgåede aftaler. Derfor blev arkitekterne efterfølgende 
anmodet om at indsnævre placeringen til det oprindeligt udmeldte byggefelt. 

 
Styregruppen besluttede at de 2 arkitekter på nærværende bestyrelsesmøde skal fremlægge 
deres materiale suppleret med konkrete illustrationer af en placering af velkomstcentret. 

 
Når bestyrelsen har godkendt en eller flere illustrationer af forslag til placering og 
udformning af Velkomstcentret, kan Nationalparken genoptage dialogen med 
myndigheder for at få konkret forhåndstilsagn om nødvendige tilladelser. Dette forventes 
at kunne igangsættes efter sommerferien. 

 
Styregruppen besluttede på sit første møde, at sekretariatslederen og formanden skulle 
tage kontakt til Lotte Jensen fra firmaet Up-Front Europe for hjælp til fundraising. I starten 
af april var Lotte Jensen til møde på sekretariatet. Hun viste stor interesse for at hjælpe 
Nationalparken med kortlægning af potentielle støttemuligheder til udarbejdelse af 
projektbeskrivelse rettet mod fonde samt hjælp til at skabe den rigtige kontakt til relevante 
fonde. Hun fremsendte efter mødet et tilbud på vilkårene for indgåelse af en aftale om et 
samarbejde. 

 
Naturstyrelsen og Nationalparken ønsker i samarbejde at forskønne området omkring 
Slotskroen, ishuset og parkeringspladsen i perioden frem til etableringen af 
Velkomstcentret. Der arbejdes med et samlet budget på ca. kr. 400.000 til forskønnelse af 
rastepladsen, forbedring af opholdsfaciliteter og nogle bygningsmæssige forskønnelser. Det 
er tanken at Nationalparken primært skal bidrage med bord og bænke samt cykelfaciliteter 
og opbevaringsbokse. 
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Ekskursionen til Sydengland afholdes fra den 21. til 24. august 2014. Der planlægges 
afgang fra Tirstrup torsdag den 21. august 06.20 og hjemkomst til Tirstrup søndag den 24. 
august kl. 23.45. der arbejdes med besøg ved 7 til 8 besøgs- og velkomstcentre med 
udstillinger, butikker og beværtninger. 

 
Formanden og sekretariatslederen tager på en forberedelsestur den 17. til 19. juni 
hvor de planlagte rejsemål besigtiges og møder tilrettelægges med vores kontakt i 
New Forrest Nationalpark. 

 
Indstilling 
Formanden indstiller at 

 
1. Der frigives kr. 100.000 til Nationalparken bidrag til forskønnelse af omgivelserne 

omkring slotskroen frem til velkomstcentrets etablering  
2. Lotte Jensen fra Up-Front Europe engageres til at hjælpe Nationalparken med 

fundraising til et Velkomstcenter inden for en økonomisk ramme på kr. 75.000 
 
 

Beslutning 
 
Formandens indstilling 1 godkendes.  
Formandens indstilling 2 godkende – men sekretariatet skal undersøge andre muligheder, så det ikke 
automatisk er Lotte Jensen, der vælges.  Trine finder 2 andre kontaktpersoner. 
 
Bemærkninger: 
Med henvisning til præsentation af de to forslag og den efterfølgende debat, foreslår Erling, at vi på 
mødet tager stilling til relativt enkle ting, som fx placering øst eller vest i lokalplansområdet. 
Peter gør opmærksom på, at RealDania har sendt noget i udbud til konkurrence. Dette materiale 
indeholder en omorganisering af P-pladsen, så den fysisk bliver mindre ned mod havet, men kan 
indeholde samme antal biler. 
 
Der blev diskuteret lokalplan og forudsætninger for at få lov at bygge. Kravene er, at man holder sig inden 
for lokalplanens område. Dvs. det er ikke muligt at placere p-pladser uden for lokalplansområdet, hverken 
på ene eller anden side af landevejen.  
 
Der blev i debatten lagt vægt på, at det udsigtsfelt, der bliver mod Ruinen, når kroen er væk, skal 
bibeholdes og ikke benyttes til noget, som kan hindre udsigten. 
 
Margit ønskede ført til referat, at hun ikke kunne gå ind for de skitserede forslag, og kunne endvidere ikke 
gå ind for frigivelsen af 100.000 kr til arbejde med området nu. 
 
Peter Brostrøm formulerede nogle spørgsmål, som skal besvares til præcisering af det videre arbejde med 
at lave råskitser til brug for ansøgning om forhåndsgodkendelse. 
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Bestyrelsen tilkendegav følgende: 
 

1. Agter man at arbejde med et projekt, der går ud over den eksisterende lokalplan?  
  
Vi arbejder inden for den eksisterende lokalplan. 

 
2. Vil man i bestyrelsen allerede nu beslutte, om sekretariatet skal være i Hack-Kampmann huset eller i 

centret?  
 Sekretariatet skal være i forbindelse med centret, og det er Hack-Kampman huset. – Det bør tænkes 
sammen som en helhed.  

 
3. En nærmere konkretisering af, hvad det fysiske indhold være og hvor meget det fylder.  Hvad skal der være 

i centret  
(ikke behandlet på mødet) 
 
 

4. Ønsker bestyrelsen, at bygningen skjules i landskabet eller ønsker bestyrelsen, at det arkitektonisk kan stå 
for sig selv?  
Det skal handle om område, synlighed max højde, m.v. Bestyrelsen vil ikke lægge sig for fast. 

 
5. Hvor ser man bygningens placering på lokalplanen? 

Så vestligt som muligt for at få en grønning mellem p plads og center. 
 

6. Skal det være 1 eller to etager. 
(ikke behandlet på mødet) 
 

7. Hvor meget udsigt skal der være inde fra centret?  
(ikke behandlet på mødet) 

 
 

 
 

5. Behandling af projektansøgninger over kr. 25.000 modtaget til 
ansøgningsfristen 1. oktober 2013 
 

 
Bilag 
10 ansøgninger med vurderingsskema. 

 
 
 

Sagsfremstilling 
Til ansøgningsfristen 1. april 2014 modtog Nationalparken i alt 10 ansøgninger, der kan opdeles på 
følgende temaer: 

 
Natur og geologi 

1.   Bekæmpelse af rynket rose på Dragsmurkysten – v. Dragsmur Grundejerforening 
2.   Geologisk kortlægning af glaciale megaskala lineationer (MSGLs) i Nationalpark Mols Bjerge 

v. Geoscience Aarhus Universitet, Professor Jan Piotrowski 
 

Kultur 
3.   ”I Djurs og Mols” Kammermusikfestival i Nationalpark Mols Bjerge v. Foreningen Klassiske 

Koncerter, Maj Kullberg Øllgaard 
4.   Driftstilskud til veteranskibet Skødshoved og afprøvning af nye sejladsformer v. Foreningen 
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Veteranskibet Skødshoved, Geert Bilander 
5.   Registrering af den fysiske kulturarv og kulturmiljøer v. Arkitektfirma Poul Erik Clausen 
6.   Verdensballet 2014 på Møllerup Gods v. Møllerup Event ApS, Anne Sophie Gamborg 
7.   Åbne Arkæologiske Udgravninger i Nationalpark Mols Bjerge 2014 v. Museum Østjylland, 

forskningsleder Lutz Klassen 
 

Friluftsliv 
8.   Blue Lounge – naturoplevelser ved kysten v. Naturcenter Syddjurs, Anita Søholm 
9.   Legeplads Fuglsøcentret v. Adm. dir. Peter Brinks 
10. Nørd på Eventyr i Nationalpark Mols Bjerge v. Danmarks Radio og Det Danske Spejderkorps 

 
Ansøgningerne har været drøftet i de respektive fagudvalg udvalg den 22. april, 23. april og 5. maj 
på baggrund af vurderingsskemaer med kriterier opsat af bestyrelse. Formandens indstillinger til 
afgørelse af de enkelte ansøgninger, er foretaget under iagttagelse af dette forarbejde i udvalgene. 
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Natur og geologi 
Der er indkommet to ansøgning inden for naturtemaet: 

 
 

1.   Bekæmpelse af rynket rose på Dragsmurkysten 
Fra Dragsmur Grundejerforening er der fremsendt en ansøgning på kr. 50.062 til at udvikle en 
mere oprindelig kystnatur og gode vilkår for hjemmehørende arter ved at fjerne rynket rose fra 
foreningens strandgrund på 0,8 ha samt til at udvikle og demonstrere effektive metoder til 
bekæmpelse af rynket rose. 

 
Indstilling 
Formanden indstiller, at 

1.   der gives afslag til ansøgningen, fordi kun en mindre del af budgettet planlægges anvendt 
på bekæmpelse af rynket rose 

2.   det oplyses Grundejerforeningen, at Nationalparken vil være indstillet på at dække faktiske 
udgifter til bekæmpelse af rynket rose på Dragsmurkysten 

Beslutning 
 

Formandens indstilling 1 godkendes 
Formandens indstilling 2 godkendes 

 
 

2.   Geologisk kortlægning af glaciale megaskala lineationer (MSGLs) i Nationalpark Mols Bjerge 
Fra Geoscience Aarhus Universitet, v. Professor Jan Piotrowski er fremsendt en ansøgning på kr. 
298.010 til at lave en detaljeret undersøgelse af opbygningen af MSGLs i området nord for Stubbe 
Sø baseret på udgravninger, laboratorieforsøg samt georadar profiler 

 
Indstilling 

Formanden indstiller, at afgørelse om projektstøtte udskydes, således at Naturudvalget får 
bedre tid til og grundlag for at vurdere projektet også under iagttagelse af igangværende 
geologiprojekter. 

 
Beslutning 

 
Formandens indstilling godkendes. 
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Kultur 
Der er indkommet 5 ansøgninger inden for kulturtemaet: 

 
 

3.   ”I Djurs og Mols” Kammermusikfestival i Nationalpark Mols Bjerge 
Fra Foreningen Klassiske Koncerter v. Maj Kullberg Øllgaard er fremsendt en ansøgning på kr. 
48.200 til afvikling af 9 kammermusikkoncerter i perioden fra den 31. juli til 5. august 2014. 
Nationalparkens landskab og kulturhistorie vil blive formidlet gennem oplevelser og musik, og 
koncerterne afvikles på særlige kulturelle steder eller i særlige naturområder i Nationalparken. 
Festivalen har et samlet budget på kr. 360.900. 

 
Indstilling 

Formanden indstiller, at der gives tilsagn til det ansøgte beløb på kr. 48.200, fordi 
Nationalparks natur- og kulturindhold på forskellig måde formidles gennem arrangementet, 
koncerterne vil brande Nationalparken, og fordi kammerkoncerterne vil understøtte 
erhvervs- og turismeudvikling på et bæredygtigt grundlag. 

 
Beslutning 

Formandens indstilling godkendes 
 
 
Bemærkninger 

Eva Kullberg forlod mødet på grund af inhabilitet under behandlingen af ansøgningen. 
 
Marianne ønsker at bestyrelsen tager et punkt på dagsordenen til næste møde, om hvordan 
man forholder sig til årlige ansøgninger til det samme arrangement. Hvor lang tid kan vi støtte, 
og hvornår kan man forvente at et arrangement bliver selvbærende? Sekretariatet udarbejder 
et princippapir vedr. driftstilskud.  

 
 

4.   Driftstilskud til veteranskibet Skødshoved og afprøvning af nye sejladsformer 
Fra Foreningen Veteranskibet Skødshoved v. Geert Bilander er fremsendt en ansøgning på kr. 
100.000 til fortsat drift af Veteranskibet Skødshoved samt til markedsføring og udvikling af nye 
aktiviteter og formidlingsture. Et driftstilskud til skibet vil bevirke, at sejlaktivitet med gæster og 
turister øges, og der vil blive afprøvet nye sejladsformer samtidig med, at der under turene vil 
blive formidlet om Nationalparken og dens maritime kystkultur. 

 
Indstilling 

Formanden indstiller at der gives tilsagn på kr. 100.000 under den forudsætning, at en fart- 
og markedsføringsplan for Skødshoved kan godkendes af sekretariatet. 
Nationalparksekretariatet skal inden næste turistsæson foretage en endelig evaluering af 
samarbejdet med Veteranskibet i lyset af Nationalparkens øvrige muligheder for fremtidige 
maritim kulturformidling. 

 
Beslutning 
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Formandens indstilling godkendes med vilkår om, at de skal sende et detaljeret budget og 
fartplan.  

 
5.   Registrering af den fysiske kulturarv og kulturmiljøer 

Fra Arkitektfirmaet Poul Erik Clausen er fremsendt en ansøgning på kr. 158.400 til at indsamle viden 
om og skabe et overblik over Nationalparkens fysiske kulturarv og kulturmiljøer. Projektet skal 
skabe bedre grundlag for Nationalparkens prioriteringer på kulturområdet og for, at den 
eksisterende og indsamlede viden kan indgå i Nationalparkens formidling. Endelig er det tanken, at 
den eksisterende og indsamlede viden skal stilles til rådighed for lodsejere og interessenter som 
grundlag for at gennemføre projekter. 

 

Indstilling 
Formanden indstiller at 

1.   Der gives afslag til ansøgningen, da projektet ikke er tilstrækkelig belyst. 
2.   Arkitektfirmaet, Syddjurs Kommune, Museum Østjylland og BLIS indkaldes til et møde for 

at afklare opgavens forankring og nærmere indhold samt for at koordinere et evt. projekt 
med kommunens initiativer på området. 

 
Beslutning 

Formandens indstilling godkendes. Der kan startes et nyt projekt i den rigtige ramme.   
 
 
 

6.   Verdensballet 2014 på Møllerup Gods 
Fra. Møllerup Event ApS v. Anne Sophie Gamborg er fremsendt en ansøgning på kr. 100.000 til 
verdensballetten på Møllerup 2014. Arrangementets samlede budget er på kr. 711.500 hvoraf 
271.000 skal finansieres fra fonde. Det ansøgte beløb ønskes anvendt til markedsføring (Kr. 
24.000), annoncering (kr. 30.000), inddragelse og servicering af frivillige (kr. 13.350), reduktion af 
billetpris for børn (kr. 14.955) samt til kulturhistoriske rundvisninger (kr. 16.875). 

 
Indstilling 

Formanden indstiller at der gives tilsagn til det ansøgte på kr. 100.000, da 
arrangementet understøtter vedligeholdelse af kulturmiljøet omkring Møllerup 
Gods, sætter fokus på Nationalparken og inviterer lokale og gæster ind i et unikt 
kulturmiljø. 

 
Beslutning 

Anne Sophie Gamborg forlod mødet på grund af inhabilitet under behandlingen af ansøgningen. 
 

Formandens indstilling godkendes, og bestyrelsen forventer at se konkret regnskab med bilag.  
  

 
7.   Åbne Arkæologiske Udgravninger i Nationalpark Mols Bjerge 2014 

Fra Museum Østjylland v. forskningsleder Lutz Klassen er fremsendt en ansøgning på kr. 558.940 
til afvikling af en åben arkæologisk udgravning i sommerferien i perioden fra den 7. juli til den 22. 
august. Projektets samlede budget er på kr. 709.778, hvor Museet vil bidrage med lidt over kr. 
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150.000 til udgravningen. Det ansøgte beløb ønskes anvendt til aflønning af 4 arkæologer i 
sammenlagt 1044 timer og en formidler i skoletjenesten i 74 timer samt til kompensation til 
lodsejeren, skurvognsleje, maskinkraft, formidlingsmateriale og markedsføringsomkostninger. 

 
Indstilling 

Formanden indstiller, at der gives afslag på projektet og at det drøftes med museet om 
arrangementet kunne gennemføres hvert andet år med et lidt mindre budget, eller en lidt 
mere ligelig fordeling af udgifterne mellem de to parter samt evt. med en medfinansiering 
også fra andre parter. 

 
Beslutning 

Formandens indstilling godkendes ikke 

Ansøgeren tilbydes kr. 200.000 til forhandling om nærmere indhold med sekretariatet.  

Bemærkninger:  

Det er ikke nok bare at nedsætte varigheden. Åbningsdage skal også diskuteres med ansøger. 

Det blev foreslået, at varigheden skal være mindst 4 uger, og at forskningen tages ud. Det er 
formidlingen, som Nationalparken vil støtte. 

Der blev opfordret til, at man næste år tænker frivillighed ind, og opstiller andre økonomiske 
rammer.  

 

Friluftsliv 
 

8.   Blue Lounge – naturoplevelser ved kysten 
Fra Naturcenter Syddjurs v. Anita Søholm er fremsendt en ansøgning på kr. 117.180 til et projekt, 
hvor Naturcentret vil tilbyde daglig marinformidlingen i Nationalpark Mols Bjerge i perioden 28. 
juni til 10. august. Projektet har et samlet budget på kr. 276.180 og medfinansieres af 
Naturcentret og Destination Djursland. Projektet omfatter, ud over formidling, etablering af 
formidlingsstation og fysiske rammer for marine aktiviteter. Formålet med projektet er både at 
skabe naturoplevelser, øger kendskabet til den biologiske mangfoldighed i havet og ved kysten, 
samt at tilbyde en formidling, der er attraktiv for turister på besøg i Nationalparken. 

 
Indstilling 

Formanden indstiller, at der gives delvis tilsagn på kr. 68.900 til forberedelse, evaluering 
og oprydning samt til aflønning af formidlere efter samme takster som 
Nationalparkguiderne. Derudover vil Nationalparken påtage sig opgaven med 
markedsføring af Blue Lounge projektet som en del af markedsføringen af 
Nationalparkguidernes sommerformidling. 

 
Beslutning 

Formandens indstilling godkendes. 
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9.   Legeplads Fuglsøcentret 
Fra Fuglsøcentret v. Peter Brinks er fremsendt en ansøgning på kr. mellem 150.000 og 200.000 til 
etablering af en legeplads til Fuglsøcentrets mange gæster. Projektets samlede budget er ca. 
370.000, og legepladsen vil være tilgængelig for offentligheden. 

 
Indstilling 

Formanden indstiller, at der gives afslag til en konceptlegeplads primært etableret som et 
tilbud til Fuglsøcentrets gæster. Begrundelsen for afslaget er bl.a., at en legeplads det 
pågældende sted vurderes at have en alt for begrænset effekt i forhold til styrkelse af 
offentlighedens muligheder 
for friluftsaktiviteter. 

 
Beslutning 

Formandens indstilling godkendes.  
 

 
10. Nørd på Eventyr i Nationalpark Mols Bjerge 

Fra Det danske Spejderkorps er fremsendt en ansøgning på kr. 185.000 til at konceptudvikle Nørd 
på Eventyr i de danske nationalparker. Projektet har et samlet budget på kr. 553.200 og har til 
formål at give børn og deres forældre en særlig naturoplevelse gennem en invitation fra værten i 
Eventyr med Nørd, som mange kender fra TV. Det forventede deltagerantal er omkring 300 og 
arrangementet planlægges afholdt en weekend i sensommeren 2014. 

 
Indstilling 

Formanden indstiller at der gives afslag på ansøgningen, da Nationalparkens udbytte i 
forhold til branding og styrkelse af friluftslivet vurderes som begrænset. 

 
 

Beslutning 
 

Formandens indstilling godkendes. 
 
 

6. Tilmelding til Europarc Konference 2014 
 

Sagsfremstilling 
Årets Europarc konference afholdes i år i Killarney i den sydligvestlige del af Ireland . 
Temaet for konferencen er ”Forståelse af naturens værdier”. Læs mere på 
http://europarc.org/conferences/overview/europarc-2014/ 

 
De seneste 4 år har Nationalparken været repræsenteret på konferencen, og vi har været medlem 
af organisationen i 2½ år. Formålet med deltagelsen i konferencen er faglig viden samt at styrke 
den internationale netværksdannelse. 

 
Deltagerantallet fra nationalparken har været på mellem 3 og 5 med én eller to deltagere fra 
sekretariatet. 

http://europarc.org/conferences/overview/europarc-2014/
http://europarc.org/conferences/overview/europarc-2014/
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Deltagergebyret er på 350 € og sammen med hotel og transport anslås udgiften pr. deltager at 
blive omkring 8000 kr. 

 
Indstilling 
Formanden indstiller at: 

1.   deltagerantallet i lighed med sidste år sættes til 4 
2.   sekretariatslederen, bestyrelsesformanden samt to yderligere bestyrelsesmedlemmer 

deltager 
3.   bestyrelsesmedlemmer, som ikke tidligere har deltaget, går forud for øvrige medlemmer 

og ellers vælges deltagerne af de menige medlemmer af bestyrelsen ved lodtrækning 
 

Beslutning: 

Formandens indstilling godkendes.  

Bemærkninger 

Konferencen finder sted i tiden 28.9-til 1.10 

Interesserede sender mail til sekretariatet senest den 18. juni 2014 

 

7. Orientering om projektansøgninger til og med kr. 25.000 
 

Bilag 
Afgjorte projekter: 

 
1. Borde og bænke Møllerup 
2. WUMB 2015 
3. Sommerkursus Rønde Højskole 
4. Vandingsanlæg Øer 
5. Postladen Ebeltoft 
6. Ørnbjerg Møllehjul 
7. Århusianske endagsturister 
8. Formidling på Tysk 
9. Formidling af kystkultur, Fiskerihavnsfest i Ebeltoft 
10. Kulturfestival i Dråby 

 
Sagsfremstilling 

Siden årsskiftet har sekretariatet modtaget og afgjort i alt 10 ansøgning om projekter til og med kr. 
25.000, som hermed fremlægges til orientering. 

 
Bemærkninger 

Ingen bemærkninger 
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8. Budgetopfølgning - orientering 
 

Bilag 
Budget med opdateret regnskab over forbrugte midler i første kvartal 2014. Inkl. formandens 
indstillinger til ansøgninger modtaget 1. april 2014 

 
Sagsfremstilling 

Sekretariatet har til orientering udarbejdet ovennævnte bilag til bestyrelsens 
orientering. Oversigten viser bl.a., at der er betydeligt råderum for igangsættelse af 
egne projekter. 

 
Bemærkninger 

 
Bestyrelsen ønsker en mere forståelig oversigt med forklaringer.  

 

9. Sekretariatets og bestyrelsesformandens aktiviteter siden sidste 
bestyrelsesmøde - orientering 
 

 
Bilag 
Aktivitetsoversigt marts og april 2014 

 
Sagsfremstilling 

Sekretariatet har til orientering udarbejdet en aktivitetsoversigt opdelt på projekter, 
møder og oplæg. 

 
Bemærkninger 

 
Ingen bemærkninger 

 

10. Åben for tilføjelser 
 
 

11. Eventuelt 
 

Jørgen Ivar havde været på Gl. Estrup Landbrugsmessen og set på vores stand. Han ønsker, at 
bestyrelsen laver en evaluering, han var ikke sønderligt imponeret. Han ønsker, at bestyrelse og 
sekretariat skal planlægge næste år sammen. Peter foreslog, at den nye naturmedarbejder skal 
brande næste års stand i forhold til sine landbrugskontakter. 
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