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Udkast til referatnotat fra møde i Rådet for Nationalpark Mols Bjerge 
mandag den 2. marts kl. 16.30 til 19.00 

på Sekretariatet, Grenåvej 12, 8410 Rønde. 
Til stede: 
Reidar Lænø, Joy Klein, Bent Dall, Geert Bilander, Arild Anthonsen, Lone Egeberg, Anita Søholm, 
Flemming Hørsted, Verner Damm, Kim W. Olesen, Hanne Sloth, Bo Kristensen, Jens Henrik Petersen, 
Thorkild Hansen 
 
Fraværende: Claus Peter Olesen, Jette Sørensen, Thomas Secher Jensen, 
 
Fra sekretariatet deltog: Mika Leth Pedersen, Nete Thomsen, Kristian Herget 
 
 

1. Godkendelse af referat fra rådsmøde den 6. oktober 2014.  
Referatet blev godkendt. 
 

2. Godkendelse af dagsorden. 
 Dagsordenen blev godkendt. 
 

8. Frivillige i nationalparken – orientering om det igangsatte 
uddannelsesprogram.  
Punktet blev rykket frem . 
 
Kristian orienterede om uddannelsesprogrammet for frivillige, der bygger på formålet om lokal 
forankring og frivillighed. Kristian udleverer frivilligpolitikken, som bestyrelsen har godkendt. 
Der er kommet 45 tilmeldinger til kurset, hvilket er langt over forventning. Det har resulteret i, at 
der gennemføres 3 kurser. De opgaver, som de frivillige vil få, vil være andre end dem, der sendes 
videre til formidlingspartnerne, som stadig vil få tilbudt de samme opgaver som tidligere. 
Den administrative byrde og ansvar ligger i sekretariatet. 
Profiltøj til de frivillige er ikke diskuteret færdig endnu. Der vil blive lavet retningslinjer for det. 
Nationalpark Mols Bjerges frivilligkursus er ikke koordineret med de andre nationalparker, fordi det 
gribes forskelligt an. 
Der blev ytret ønske om, at rådet (også frivillige) kunne komme på uddannelsen.  Uddannelsen som 
den er nu er ikke tiltænkt bestyrelse og råd, men hvis der opstår behov for det, kan der arrangeres 
noget for dem. 
 
Slides: 

Definition på frivillige 
Indgår i ulønnet samarbejde 
med nationalparken om at 
opfylde formålsparagraffen  
Værdigrundlag 
Fælles mål, troværdighed, 
respekt og fællesskab  
Kvalitet og engagement 
Høj kvalitet , fagligt og i 
praksis  
Uddannelse 
Fortløbende  
 

Organisering:  
Opdeles i grupper 
• Skovhjælperene  
• Guidegruppen 
• Eventgruppen 
• Naturgruppen 
• Sheltergruppen 
• Projektgruppen  

Andre ?????? 
 

Økonomi 
Det frivillige arbejde er som 
hovedregel ulønnet.  
Modydelser 
deltagelse i uddannelse og 
faglige ekskursioner, fælles 
arrangementer som udflugter 
og fester, profilbeklædning 
mv. 
Forsikring 
Ophør af samarbejde 
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4. Orientering om møderne i de 4 udvalg i januar  
Der blev fra hvert udvalg orienteret om arbejdet i udvalgene. 
Bl.a. om de anbefalinger, som rådet har givet bestyrelsen. Alle anbefalinger blev godkendt i 
bestyrelsen. 
 
Der blev lagt vægt på, at proceduren for budgettet for 2016 starter i august 2015, og at de projekter, 
som udvalgene anbefaler, skal beskrives mere fyldestgørende. Endvidere skal det være mere 
gennemsigt, hvilken økonomi udvalgene skal forholde sig til. 
 
Naturudvalget 

Reidar orienterede fra Naturudvalget. Der er ikke flere penge i til naturprojekter, men der 
opfordres på hjemmesiden til at byde ind med ansøgninger og samarbejde om de projekter, som er 
godtaget. 
 

Naturudvalget anbefalede , at der fra naturbudgettet 
1. Anvendes kr. 400.000 til ”Råd til Råd”, biodiversitet i gamle kystnære løvskove 
2. Anvendes kr. 120.000 til ”Bøvlet Biodiversitet i Byen”; Skabelse af sammenhængende 

natur  Øer-Ebeltoft-Mols 
3. Anvendes kr. 85.000 til ”Sandmarkernes Særlige Sjarme”; etablering og overvågning af 

sandmarker 
4. Anvendes kr. 10.000 til udvikling af projektet Biodiversitet på Store Jagt- og 

Skovejendomme 
5. Anvendes kr. 25.000 til udvikling af projektet Mere og Bedre Græsning/Høslet 

 
Udvalget vil anbefale, at der fra Landskab og Geologibudgettet 

1. Anvendes kr. 20.000 til Find de 10 største sten 
 

 
Kulturudvalget 

Geert orienterede fra Kulturudvalget.  I udvalgets behandling af ansøgninger blev nødvendigt at 
tage proceduren med behandling af ansøgninger op til revision. Nogle ansøgninger berører flere 
formål / udvalg, hvorfor de fremover skal behandles i alle berørte udvalg. Kassetænkningen ikke 
kan bruges i behandling af ansøgninger.  Der er få midler tilbage til ansøgninger udefra. 

 
Kulturudvalget anbefalede, at  

1. Beslutning om igangsætning af projektet ”Registrering af kulturmiljøer og den fysiske 
kulturarv i Nationalparken” udsættes til 2016. Kommunen har endnu ikke fremsendt 
ansøgning, som det blev aftalt på et møde i august 2014, og kommunens eget initiativ i 
forhold til bygningsregistrering er også blevet udsat 

2. Der anvendes kr. 200.000 til åbne udgravninger i 2015. Bestyrelsen hensatte kr. 200.000 til 
aktiviteten i 2014 og der er således kr. 400.000 til projektet i år. De nærmere vilkår for 
samarbejdet med Museum Østjylland fastlægges i et samarbejdsudvalg bestående af 
Jørgen Smith-Jensen, Jakob Vedsted, Esben Kannegaard, Erling Post og Mika Leth Pedersen.  

3. Der ikke anvendes midler til Kong Menveds Marked i 2015 
4. Der anvendes kr. 150.000 til RealDania projektet Revitalisering af Egil Fischers Ferieby 

samtidig med at der frigives kr. 50.000 fra henholdsvis friluftsbudgettet og erhvervs- og 
logobudgettet 

5. Der anvendes kr. 25.000 til at færdiggøre arbejdet med formidling om og renovering af 
Tjæregryden i Egens. 

6. Der anvendes kr. 50.000 til en samarbejdsaftale med Veteranskibet Skødshoved samtidig 
med at der frigives kr. 25.000 fra henholdsvis frilufts- og formidlingsbudgettet. Bidraget fra 
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de sidstnævnte kan helt eller delvis være i form af allerede budgetterede udgifter til 
nationalparkguider, sommerannoncering og anden formidling og markedsføring m.v. 
Samarbejdsaftalen skal vedrøre bookning af skibet således at det sejler som 
nationalparkskib og entreindtægter fra gæster skal indgå i budgettet på samlet kr. 100.000. 

 
 
 

Friluftsudvalget 
Verner orienterede fra friluftsudvalget.  
Friluftsudvalget har besluttet, at de penge, der er tilbage til ansøgninger skal bruges på temaet 
”Kystlinjen – faciliteter og aktiviteter”. Der blev orienteret om trafiktællingen, som kommunen har 
foretaget i forbindelse med projektet omkring støvdæmpning i Mols Bjerge. Trafikken blev vurderet 
som trafikken på en lukket villavej, og der blev ikke målt hastigheder på over 35 km/t. 
Gennemsnittet var under 30 km/t. Tællingen har givet Nationalpark Mols Bjerge nogle konkrete 
oplysninger, der kan arbejdes videre med, bl.a. som grundlag for at vurdere trafikudviklingen i Mols 
Bjerge. Der er i bestyrelsen truffet beslutning om et sponsorat til DM i landevejscykling, som delvist 
kommer til at gå gennem Nationalparken. 
 
Friluftsudvalget anbefalede, at der 

1. Anvendes kr. 7.500 til at videreudvikle projektet Sammenhængende vandrerstinet 
med primitiv overnatning. 

2. Anvendes kr. 100.000 til anlæggelse af sammenhængende vandrerstinet med 
primitiv overnatning. 

3. Anvendes kr. 10.000 til nyt cykelkort med 1. dagscykelruter 
4. Anvendes kr. 25.000 reetablering af toilet og shelter på Strandkær Strand. 
5. Anvendes kr. 40.000 til afholdelse af Nationalpark Mols Bjerges Adventure Race 

 
 
 
Logo og erhvervsudvalget 
Kim orienterede fra logo og erhvervsudvalget.  Udvalget har haft fokus på, hvordan man værner om 
logoet. Der er blevet orienteret om merchandise projektet. Den afsluttede serviceuddannelse er 
blevet evalueret, det har været et godt projekt, som deltagerne har været meget glade for. Der er 
også orienteret om den nye serviceuddannelse, der bliver af mindre omfang end sidste år. 
 
Der blev stillet spørgsmål om, om man kan købe sig til brug af logo. Det kan man ikke og man kan 
heller ikke købe sig til monopolposition. 
Med hensyn til samarbejdet med virksomheder uden for nationalparkgrænsen henviste Verner til 
den første konference, hvor det blev understreget fra engelske nationalparker, at det var rigtig 
vigtigt, at man samarbejdede med de nære omgivelser.  
 
Logo og erhvervsudvalget anbefalede, at der 

1. Anvendes kr. 110.000 til Nationalparkens Serviceuddannelse og Servicenetværk 
2. Anvendes kr. 100.000 til Merchandise 
3. Anvendes kr. 120.000 til Nationalparken på Spisekortet 

 
 
5. Orientering om beslutninger på bestyrelsesmøderne den 16. december 2014 og 

17. februar 2015 
 

Budgettet for 2015 blev gennemgået ligesom regnskabet for 2014 
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Mika orientrede om udviklingen med hensyn til velkomstcentret. Det blev oplyst, at der skal laves en ny 
lokalplan. Der kan laves et center på 750m2 etagemeter. Bestyrelsen har besluttet, at sekretariatet skal 
ligge i forbindelse med centret. Der er mange uafklarede spørgsmål endnu, men arbejdet skrider roligt 
frem. Der laves et seminar – muligvis den 30.5. - vedr. indholdet i centret, rådet bliver også inviteret til 
det. 
Der blev orienteret om, at bestyrelsen arbejder på i samarbejde med de andre nationalparker og 
naturstyrelsen at lave en nationalparkkonference. 

 
 
 
6. Forslag fra rådsmedlemmerne om sager af større betydning og principielle 

spørgsmål, som rådsmedlemmerne mener at rådet bør behandle. 
 

Der fremkom følgende forslag:  
Stilhed – både til lands, til vands og i luften. 
Vandplanlovgivningen – hvordan påvirker det vores havareal? 
Åbenhed – større åbenhed i Nationalpark Mols Bjerges møder, fx som streaming som fra byrådets 
møder. 

 
 
7. Drøfte fællestur/ekskursion for Rådet efter sommerferien. Det forventes, at den 

planlagte ekskursionsdag den 30. maj konverteres til en workshopdag for 
udarbejdelse af arkitektkonkurrenceprogram hvor rådet jo også skal deltage. 

 
 

Lige så snart det er afklaret, om der planlægges for ekskursion eller workshop vil sekretariatet udsende 
en mail herom.  

 
 

8. Evt. 
Ingen punkter. 


