
Referat af rådsmøde mandag den 6. oktober 2014 kl. 16.30 til 18.30 på sekretariatet, Grenåvej 12, 
8410 Rønde 

 
Til stede: 
Jette Sørensen, Thomas Secher Jensen, Reidar Lænø, Joy Klein, Bent Dall, Geert Bilander, Arild 
Anthonsen, Lone Egeberg, Anita Søholm, Flemming Hørsted, Verner Damm, Kim W. Olesen, 
Hanne Sloth og Bo Kristensen 

 
Fraværende med afbud: Jens Henrik Petersen,  Klaus Bertram Mikkelsen (er overgået til 
bestyrelsen), ( Peter Poulsen – Foreningen har trukket sig fra rådet). 
 
Fraværende uden afbud: Claus Peter Olesen, 
 
Fra sekretariatet deltog: Mika Leth Pedersen, Nete Thomsen. 
 

Dagsorden: 
1. Kort navnepræsentationsrunde 

Verner ønsker en kontaktliste med udpegede personer, deres organisationer og 
deltagelse i udvalg 

2. Godkendelse af referat fra rådsmøde den 11. juni 2014 
Referatet er godkendt 

3. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen godkendt 

4. Klaus Bertram Mikkelsens er udpeget af Miljøministeren til bestyrelsen som 
repræsentant for Foreningen af private Lodsejere i om omkring Mols Bjerge. Klaus må 
derfor forlade rådet som repræsentant for BLIS, der anmodes om at udpege en ny 
repræsentant. 

Taget til efterretning 
5. Orientering om beslutninger på bestyrelsesmødet den 28. august v. Verner og Jette 

Verner orienterer ud fra bestyrelsesreferatet. 
Der blev spurgt til, om man kan give tilskud til noget, som giver overskud, hvis 
ansøgeren gentager ansøgningen, og til hvordan ved vi om det har givet overskud. 
Mika orienterede om, at der ikke udbetales noget, såfremt der ikke ligger 
dokumentation og regnskab. Tilskud gives efter de Minimis reglerne, og man kan give 
tilskud, også hvis det giver overskud, det vil så blive givet til add on elementer til 
arrangementet. 

 
Der blev spurgt til, hvordan stemningen i den nye bestyrelse er. Verner oplyste, at den 
er udmærket med mange synspunkter. Verner har ikke oplevet andet end at det går 
godt. 

 
Reidar tilbyder at vise projektet med Jagtens hus frem for rådet, når de kommer lidt 
længere frem. 

 
6.  Velkomstcenter 

a .  Ekskursion til England v. Kim 
Kim fortæller – og viser powerpoint, som ligger i dropbox. 
Kim fortalte om Moesgaards oprettelse af en medietegnestue på linje med 
arkitekt-tegnestuen. Tegnestuen agter at fortsætter.  
Kommentarer undervejs til Kims fremlæggelse: 
South Downs 
Det er en gammel skole, og de havde indrettet gymnastiksalen til 
Nationalparkudstillinger og udstillinger med bl.a. lokale kunstnere. 
 ”I en nøddeskal” fælles for nationalparkerne er en god ide. 
Stonehenge: 



Der blev stillet spørgsmål ved, om det er den type souvenirbutik og cafeteria, vi 
skal have. Endvidere blev hver del i centret betragtet som større end hele vores 
center.  Det er for kommercielt, og bar præg af, at der skal 10.000 personer 
igennem om dagen. 
Dartmoor:  
Two Bridges 
Inspiration til veje i Mols Bjerge med fritgående dyr? 
Haytor 
Stort udvalg af kort og bøger, så man som helt uvidende kunne gå derfra og finde 
rundt og vide, hvad man skal gå efter. 
De havde stort fokus på hunde. 
Dette center havde fokus på at få folk ud fra centret til området. 
I centrene kunne man købe udstyr til turene. 
Den mobile iskiosk var en god ide. 
 
Postbridge 
De havde fokus på arkæologi og var gode til at samle alt hvad der var, også fra 
områdets kunstnere – det var mange forskellige ting.  
 
Landevejskro 
Lå helt øde, freehouse (ingen købetvang), også madpakkehus 
 
Princetown 
Et godt eksempel på et velkomstcenter med et lille auditorium, fleksibel 
indretning, der giver en god mulighed for variation. 
 
Exmoor 
Dulverton  
Butik, udstilling og bibliotek 
 
Lynmouth 
Der var satset meget på IT med gode løsninger, men der var problemer med at få 
det til at virke. Der var skranke midt i rummet, det virkede godt.  Der var ikke 
tænkt på depotrum ved indretningen. Der var auditorium, som kan tage en 
skoleklasse ad gangen. 
 
Darwin Centret 
Generelle observationer: 
Ren digital formidling, der heller ikke her virkede efter hensigten (teknisk) 
Der var rigtig mange i museet, men ikke mange i Darwin Centret. 
Spørgsmålet var, hvor meget af det, der var i udstillingen, der ikke lige så godt 
kunne være hentet via internettet. 
 
Der var mulighed for at forberede en ekskursion digitalt i centret, man valgte 
hvad man ville og fik sendt en fil til ens telefon eller pc, dette kunne betegnes 
som en form for brugerstyret brochure. 
-- 
QR koder i landskabet i stedet for digital formidling i centret? Kræver gode 
internetforbindelser overalt. 
Formidling bundet op på guidede ture (Anita så det i Skotland) 
Der skal tages hensyn til, at publikum har forskellige aldre og sammensætning. 
Det skal være plads til både digital og analog formidling.  
Nicoles oplæg til bestyrelsen lægges også i dropbox. 



 
Kommentarer til turen:  
Nogle af deltagerne havde gerne set større krav til deltagerne på studieturen. Fx 
ved at udlevere fokuspunkter på forhånd. Der blev efterlyst evalueringsmøde af 
turen. 
Mika orienterede om, at der bliver et heldagsseminar, og han forventer, at rådet 
også inddrages i dette.  Seminaret er på bestyrelsens dagsorden senere i denne 
måned. 

 
b.  Præsentation af foreløbige skitseudkast samt status på dialog med Naturstyrelse 

og fredningsnævn v. Mika 
 Mika orienterer ud fra skitse og præmisserne fra bestyrelsen og myndigheder. 

Der var møde ved Kalø Slotsruin fredag den 3. oktober med Fredningsnævnet, 
DN, som er høringsberettiget, Syddjurs kommune og Nationalparken.  
DN ser gerne, at det hele flyttes over på den anden side af landevejen. 
Fredningsnævnet sender en vurdering i løbet af ca. 4 uger både af den her 
fremlagte skitse og af DN’s forslag. 

 
7.  Udvalgsarbejdet 

a .  Ansøgninger 
i. Gensidig orientering om de 4 udvalgs anbefalinger til 

indkomne ansøgninger 
ii.   Rådsmedlemmer evt. bemærkninger til anbefalingerne og evt. 

drøftelse af mere overordnede problemstillinger i ansøgningerne 
b.  Orientering om udvalgenes egne igangsatte projekter 
 

Verner savner en samlet oversigt over samtlige ansøgninger, både afslag 
og tilsagn. (liste oversigt) 
 
Naturudvalget behandlede tre ansøgninger, der var en god snak omkring 
dem. Naturudvalget har besluttet selv at igangsætte egne projekter, Jens 
kom med forslag til, hvad det kunne være. Sandmarker, by-natur osv.  
Det var et godt oplæg fra Jens, der giver et grundlag at træffe 
beslutninger ud fra.  
 
Friluftsudvalget har en projektliste, som udvalget arbejder på og efter – 
specielt i tilknytning til stirapporten og opgradering af p pladser, borde 
og bænke, kort m.v. Et projekt om Krogryggevejen indstilles til 
bestyrelsen til godkendelse.  Udvalget diskuterede også fiskeri, kort og 
skilte, optrækspladser m.v.  Udvalgsarbejdet giver mulighed for at give 
ansøgningerne en bedre behandling, fx er det anbefalet at give støtte til 
skrubbe anlæg, og igangsættelse af en kombination af ansøgninger og 
egne projekter ved p-pladsen ved Femmøller Efterskole. 
Der blev efterlyst en model som Naturudvalgets til at sætte egne 
projekter i gang gennem bestyrelsesgodkendelse. 
Der blev gjort opmærksom på, at det mantra, som stirapporten 
indeholder: begrænse trafikken i Mols Bjerge, ikke er besluttet af 
bestyrelsen, men at bestyrelsen tager stirapporten som inspiration. 
Mika orientrede om, at udvalgene først i det nye år vil blive bedt om at 
indsnævre ansøgningsområdet, så ansøgninger kommer til at passe til 
bestyrelsens mål. 



 
Kulturudvalget har ikke afholdt møde i denne runde endnu. 
Kulturudvalget har talt om  

1. Tilbagevendende støtte til arrangementer  
2. Registrering af særlige og truede kultursteder, som 

Nationalparken vil koble sig på i det omfang det ligger inden for 
Nationalparken, afventer udspil fra kommunen. 

3. Kulturpris i Nationalparken afventer udspil fra kommunen  
4. Åbne udgravninger, hvordan gribes det an i lyset af punkt 1. Det 

er på kulturudvalgsmødet den 7.10. 
 
Erhvervs- og logoudvalget.  Udvalget har diskuteret merchandise: t-
shirts, taske, dyr m.v. Det blev oplyst, at man i projektet om ”min 
Nationalpark” også arbejder med et dyr som signal. Det bør koordineres. 
Udvalget arbejder også med at følge op på de forpligtelser, der følger 
med tilladelse til brug af logo. Endvidere er det diskuteret om 
virksomheder, der bruger vores merchandise-T-shirts i forretningen, skal 
omfattes af logotilladelser. 
Udvalget har behandlet tre ansøgninger. 

 
 

8.  Forslag fra rådsmedlemmerne om sager af større betydning og principielle 
spørgsmål, som rådsmedlemmerne mener at rådet bør behandle. 

Vi skal være opmærksomme på dette område og kontakte hinanden. Det 
skal på næste dagsorden. 

 
9.  Mødekalender og ekskursion i  2015 

Forslag til mødekalender blev gennemgået 
 
10.  Evt. 

 
HUSK Invitationen til julefrokost med bestyrelsen den 16. december – tilmeldingen skal 
ske til sekretariatet 24.11.2014 

 


