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Sophie. Marianne deltog i punkt 15. 
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Udkast til referat af bestyrelsesmøde den 20. maj 2015 
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1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2. Godkendelse af referat fra den 17.2.2015 
Referatet fra den 17.2.2015 blev godkendt  
 

3. Forretningsorden for udvalgene 
Bilag 
Forslag til forretningsorden for udvalg i Nationalpark Mols Bjerge 
 
Sagsfremstilling 
Bestyrelsen besluttede på mødet den 17. februar 2015, at der til næste bestyrelsesmøde skulle 
fremlægges et udkast til forretningsorden for udvalgene. Sekretariatet har udarbejdet et udkast, 
som var til drøftelse i  alle de 4 stående udvalg i uge 17. 
 
Med henvisning til referatnotatet fra udvalgsmøderne kan det konkluderes, at der er bred 
opbakning til forretningsordenens indhold. I et af udvalgene var der en mindre drøftelse af fordele 
og ulemper ved offentliggørelse af referatnotaterne fra møderne.  
 
Indstilling 
Formanden indstiller forretningsordenen til godkendelse  
 
Beslutning: 
Forretningsordenen blev godkendt 
 
 
Bemærkninger: 
Alle 4 udvalg har behandlet forretningsordenen, og der var stor opbakning fra udvalgene. 
Der blev udtrykt ønske om på sigt at indarbejde præciseringen af udvalgets rolle i forbindelse med 
budgetlægning, som er skrevet rigtig godt i kommissoriet. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.dropbox.com/s/rv6eymadjhovqbr/udkast1%20til%20referat%20af%20bestyrelsesm%C3%B8de%20den%2017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fwohx9o7ydpnga3/Forretningsorden%20for%20udvalgene%20i%20Mols%20Bjerge.pdf?dl=0
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4. Kommissorium til frigivelse af bevilling til udvalg  
 

Bilag 
Kommissorium/projektbeskrivelse til frigivelse af bevilling til udviklingsprojekter i Nationalpark 
Mols Bjerge stående udvalg. 
 
Sagsfremstilling 
Nationalparken brugte i første bestyrelsesperiode et kommissorium / en 
projektbeskrivelsesskabelon til at frigive en bevilling til nedsatte styregrupper. Sekretariatet har 
tilrettet kommissoriet, så det kan anvendes til frigivelse af en bevilling til de stående udvalg. 
 
Kommissoriet har været forlagt til drøftelse i alle de 4 stående udvalg i uge 17 uden at det har givet 
anledning til bemærkninger. 
 
Indstillinger 
Formanden indstiller kommissoriet til frigivelse af bevilling til udviklingsprojekter i Nationalpark 
Mols Bjerge stående udvalg til godkendelse. 
 
Beslutning: 
Kommissoriet blev godkendt 
 
Bemærkninger: 
Alle 4 udvalg har behandlet kommissoriet og havde ingen bemærkninger til det.  

https://www.dropbox.com/sh/1c25wt11cwioj34/AAB2628WU4A6q__u4RNAZsema?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/1c25wt11cwioj34/AAB2628WU4A6q__u4RNAZsema?dl=0
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5. Åben udgravning 2015 
 

Bilag 
Samarbejdsaftale Åbne udgravninger 2015 
Budget Åbne udgravninger 2015 
 
Sagsfremstilling 
I foråret 2014 fremsendte Museum Østjylland en projektansøgning på kr. 558.900 vedrørende 
afvikling af åben udgravning i nationalparken i 2014 til en samlet udgift på 709.778. Bestyrelsen 
besluttede at bevilge kr. 200.000 til et reduceret projekt, hvis nærmere indhold sekretariatet blev 
bemyndiget til at fastlægge. Efter en dialog med Museet blev det aftalt ikke at gennemføre åben 
udgravning i 2014, men i stedet at lade beløbet stå på hensættelseskontoen til et 
samarbejdsprojekt om åben udgravning i 2015. 
 
På bestyrelsens møde den 17. februar blev der bevilget kr. 200.000 til åbne udgravninger i 2015, og 
det fremgik af sagsfremstillingen at ”bestyrelsen hensatte kr. 200.000 til aktiviteten i 2014, og der 
er således kr. 400.000 til projektet i år”. Et medlem af bestyrelsen har oplyst sekretariatet, at 
bevillingen i 2014 var til udgravning dette år, og at sekretariatet ikke har kompetence til at overføre 
beløbet til en hensættelse til 2015. Dette er korrekt og sekretariatet beklager hermed denne 
overskridelse af sine kompetencer. 
 
Det kan oplyses, at det udgravningsprojekt, der er detailplanlagt sammen med museet for 2015, er 
særdeles positivt både i forhold til omfang, indhold og økonomisk byrdefordeling. Således vil 
projektet løbe over 8 uger med to uger efter ferien til skoleklasser, med graveaktivitet alle 
hverdage og formidlingsaktivitet og åbent alle dage – altså også lørdage og søndage samt endelig 
men en økonomisk fordeling mellem de to parter på henholdsvis kr. 398.672 og kr. 244.381. 
  
 
Indstilling 
Formanden indstiller at det hensatte beløb på kr. 200.000 til Åben udgravning i 2014 frigives til 
afvikling af Åben Udgravning i 2015. 
 
Beslutning: 
Formandens indstilling blev godkendt 
 
Bemærkninger: 
Åben Udgravning 2015 er planlagt på baggrund af erfaringer fra Åbne Udgravninger 2013. 
Der skal følges op på, om besøgstallene kan bære den ekstra bemanding i forhold til 2013. 
 
Bestyrelsens bevilling af tilskud skal følges nøje, både med hensyn til tidsfrister og formål. 
Hvis ikke vilkårene overholdes, tilbageføres midlerne til Nationalpark Mols Bjerges regnskab. 

  

https://www.dropbox.com/s/srrkuiv5yt9ajgw/Samarbejdsaftale%20%C3%85bne%20Udgravninger%202015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/na3ptq70zftj7fc/Budget%20%C3%85bne%20Udgravninger%202015.pdf?dl=0
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6. Afrapportering fra udvalgsmøder i uge 17 – Orientering 
Bilag  
Referatnotater fra 4 udvalgsmøder 
 
Friluftsudvalget  -  Kulturudvalget 
Logo- og erhvervsudvalget - Naturudvalget 
Sagsfremstilling 
Alle 4 stående udvalg har afholdt møde i uge 17. For 3 af de 4 møder udgjorde drøftelse af 
indkomne projektansøgninger en del af mødet, og anbefalingerne til formanden herom indgår i 
sagen om behandling af projektansøgninger.  De 4 udvalgsformænd vil kort orientere om andre 
væsentlige emner, som blev bragt til debat på møderne. 
 
Bemærkninger  
 
Friluftsudvalget – Rita 
Udvalget har drøftet kommissorium og forretningsordenen. Udvalget gennemgik ansøgningerne, og 
der var bred enighed om udvalgets anbefaling til bestyrelsen . Udvalget blev orienteret om 
frivilligprojektet, både kurser og grupper. 
Problemet med støv i Mols Bjerge blev debatteret igen, og man enedes om at henstille til 
bestyrelsen, at den over for kommunen gør opmærksom på, at der bør gøres noget. 
Udvalget har debatteret ridestier, og der afventes kontakt fra Steen Bonne. 
- 
Vedr. Krogryggevejen blev det oplyst, at den allerede er ødelagt af ryttere.  Det er ærgerligt, og det 
blev foreslået, at Nationalparken træder i karakter og er opsøgende over for de grupper af brugere, 
som ikke overholder reglerne.  Vi kan indskærpe, at det også forpligter brugerne, at der gøres en 
stor indsats for dem. De etablerede klubber kan måske inddrages i social adfærdsregulering, hvis de 
ser nogle, som ikke overholder reglerne. Det kan gøres som kampagne. 
 
• Friluftsudvalget arbejder videre med kampagne om god adfærd 
• Friluftsudvalget undersøger hvad støvbehandling vil koste  

 
Kulturudvalget – Jakob 
Udvalget gennemgik ansøgningerne, og der var bred enighed om udvalgets anbefaling til 
bestyrelsen. Der blev drøftet andre projekter, fx Tjæregryden og Egil Fischers Ferieby. Ansøgningen 
fra Skødshoved er ændret til en samarbejdsaftale, som udvalget også debatterede og var tilfreds 
med. De åbne udgravninger og Kalø app’ens udvidelse blev henvist til drøftelse senere i mødet iflg. 
dagsordenen. 
 
Erhvervsudvalget – Jørgen Ivar 
Udvalgets økonomi er bundet i egne projekter, så vi kan ikke imødekomme indkomne ansøgninger.  
Serviceuddannelse og netværk kører rigtig godt. Netværket er opfølgning på uddannelsen. Der 
arbejdes med nationalparken på spisekortet. Herom senere iflg. dagsordenen. 
Omkring tilladelse til logo har udvalget debatteret vores retningslinjer og fortolkning af dem, så 
Mjødgården kan få tilladelse. Lige nu er der ikke mange der bruger vores logo.  
 
Naturudvalget  - Jette  
Jette var ikke til udvalgsmødet. Erling nævnte drøftelserne omkring start af naturprojekter, som har 
svært ved at komme i gang på grund af forskellige ordninger. Der arbejdes videre med det. 

 

https://www.dropbox.com/s/wmv1locgrrx5kw0/Referatnotat%20fra%206.%20m%C3%B8de%20i%20Friluftsudvalget%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kxpcj6hh5oj1as2/Referatnotat%20fra%206.%20m%C3%B8de%20i%20Kulturudvalget%20den%2022.%20april%202015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hl3eyovwoig7og3/Referatnotat%20fra%206.%20m%C3%B8de%20i%20Logo-%20og%20Erhvervsudvalget.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k4cjxk5al4u61xc/Referatnotat%20fra%206.%20m%C3%B8de%20i%20Naturudvalget.pdf?dl=0
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Jens er meget ude i marken og det er godt at få gode og positive oplevelser med lodsejerne.  
 

Jens taler om stenprojektet og afventer til efter høst med at få gravet nogle fri og flytte dem.  
Jens og Mika skal til møde i PUK-udvalget omkring bynær natur i Ebeltoft. 
 
Nationalparkrådet – Verner 
Rådet har ikke på nuværende tidspunkt gode råd til bestyrelsen, vi vil gerne på ekskursion også for 
at lære hinanden at kende. Næste møde afholdes i Fregathavnen. 
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Behandling af projektansøgninger modtaget til ansøgningsfristen 1. april 
2015 
Det blev aftalt, at der efter hver indstilling gives en kort notits om udvalgets indstilling. 
Det blev endvidere aftalt, ansøgninger under 25.000 behandles i udvalgene, og ikke skal forelægges 
bestyrelsen.  

 
Bilag 
8 ansøgninger med vurderingsskemaer 
Anmodning om samarbejde - InnoPro 
 
Sagsfremstilling 
Til ansøgningsfristen 1. april 2015 modtog Nationalparken i alt 9 ansøgninger. Disse har været 
drøftet i relevante fagudvalg i uge 17, og formandens indstilling til afgørelse i de enkelte 
ansøgninger er sket på baggrund af forarbejdet i udvalgene.  

Friluftsliv 
I henhold til bestyrelsens beslutning i februar 2015 blev der på nationalparkens hjemmeside 
indkaldt ansøgninger primært for aktiviteter i kystzonen inden for en samlet økonomisk ramme på 
kr. 200.000. Som følge af bestyrelsesbeslutninger om medfinansiering fra friluftsbudgettet til 2 
kulturprojekter samt andre administrative afgørelser på projekter under kr. 25.000 var 
beløbsrammen pr. 1. april ned på kr. 76.000. 
 
Til ansøgningsfristen 1. april indkom 2 ansøgninger over kr. 25.000: 

1. Badebro ved Fuglsø Strand. 
Grundejerforeningen Oversø ved Fuglsø Strand har ansøgt om kr. 40.000 ud af et samlet 
budget på kr. 146.000 til genetablering af en offentlig tilgængelig  badebro ved Fuglsø 
Strand. 
Formålet med projektet er at forbedre mulighederne for badning fra stranden ved Fuglsø. 
Der var indtil for få år siden en badebro ved stranden neden for Fuglsø Strandvej og Fuglsø 
Hede. Her har der i mange år været skiltet med, at der er et offentligt strandareal. 
Badebroen blev meget benyttet, og blev også brugt af Karpenhøjs brugere både i 
forbindelse med den anlagte undervandsbane tæt ved badebroen og som op og 
nedstigningssted for deres kajakture. 
Projektet er forankret i 4 lokale grundejerforeninger i området samt i Karpenhøj og Fuglsø 
Centret. Derfor vurderes det, at projektet har mulighed for lang levetid, selv om det er 
afhængigt af frivilligt arbejde hvert år.  
Indstilling 
Formanden indstiller, at der bevilges kr. 40.000 til badebrosprojektet 
Beslutning 
Formandens indstilling blev godkendt 
Bemærkninger 

2. Naturlegeplads  
Rønde Frie Skovbørnehave har ansøgt om kr. 125.000 ud af et samlet budget på kr. 240.680 
til en legeplads ved deres nye børnehave ved Kalø Hovedgård. 
Projektet har til formål at etablere en naturlegeplads med offentlig adgang ved Rønde Frie 
Skovbørnehave. Anlæggelse af naturlegepladsen er et delprojekt i forbindelse med Rønde 
Frie Skovbørnehaves byggeri af 300 m2 bæredygtigt og energibesparende halmisoleret hus 
ved Kalø Hovedgård. 

https://www.dropbox.com/s/bsojbtl07sqp46h/1.%20Badebro%20samlet.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ptk4cpl1qdbsado/2.%20Naturlejeplads%20samlet.pdf?dl=0
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Indstilling 
Formanden indstiller, at der gives afslag på ansøgningen samtidig med, at sekretariatet 
anmodes om at kontakte børnehave for at afdække mulighederne for at nationalparken 
etablere en shelter og et muldtoilet ved børnehaven.  
Beslutning 
Formandens indstilling blev godkendt 
Bemærkninger 
 
Pengene til shelters er afsat som eget projekt, og det vil passe fint at flytte shelter til Kalø. 
Peter oplyste, at han har været i kontakt med distriktsrådet, og den Naturfitnesbane, som 
Nationalparken har givet tilsagn om tilskud til, flyttes ligeledes til Kalø. 

 

Kultur 
I henhold til bestyrelsens beslutning i februar 2015 blev der på nationalparken hjemmeside frit 
indkaldt ansøgninger til fristen 1. april, men inden for en beskededen økonomisk ramme på kr. 
175.000. Som følge af to mindre kulturansøgningen i foråret var beløbsrammen nede på 167.500 
pr. 1. april. Før udvalgsmødet gennemgik sekretariatet hensatte beløb på kulturområdet for – efter 
en dialog med ansøgerne - at tilbageføre uforbrugte midler fra projekter hvor tidsfristen for 
tilsagnet var overskredet. Det drejer sig om to projekter; nemlig Ken Zier med projektet One Man 
One Beach, hvor han ikke anvendte kr. 15.000 ud af tilsagnet på kr. 50.000 samt Karpenhøj med 
projektet Aser og Jætter til kr. 207.000. På den baggrund steg den økonomiske ramme for 
kulturprojekter fra kr. 167.500 til kr. 389.500  
 
Til ansøgningsfristen 1. april indkom der i alt 6 ansøgninger over kr. 25.000: 

1. Postladen, Ebeltoft 
Museumsforeningen for Ebeltoft og omegn har fremsendt en ansøgning på ideelt set hele 
udgiften til renovering af Postladen i Ebeltoft, hvilket udgør en samlet pris på kr. 1.412.000.  
Renoveringen af den fredede bygning beliggende på Overgade i tilknytning til ejendommen 
Juulsbakke 1 i Ebeltoft er meget påkrævet, og bygningen har overordentlig stor betydning 
for kulturmiljøet i den gamle købstad. 
Museumsforeningen, som er ejer af bygningen, har ikke selv midler til arbejdet, og man er 
fuldt bevidst om, at Nationalparken heller ikke har tilstrækkelige midler. Derfor er 
restaureringens gennemførelse afhængig af donationer fra flere offentlige og private 
fonde. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at der bevilges kr. 100.000 til styrkelse af processen med fundraising 
under den forudsætning, at der skabes finansiering til det samlede renoveringsarbejde. 
  
Beslutning 
Formandens indstilling blev godkendt 
 
Bemærkninger 
Jakob forlader mødet på grund af inhabilitet. Hvis projektet ikke kan gennemføres i sin 
helhed falder tilskuddet væk, og der skal indsendes ansøgning til evt. delprojekter. 
 

 
 

https://www.dropbox.com/s/w9gyw4aueuodvuu/3.%20Postladen-samlet.pdf?dl=0
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2. Robarkassen som sejlende formidlingsplatform for maritim kultur 
Fregatinstitutionen har fremsendt en ansøgning på kr. 137.000 ud af et samlet budget på kr. 
221.760 til afvikling af daglige sejladser i robarkassen med fregatten Jyllands sommergæster samt 
til indarbejdning af sejlads i institutionens skoleprodukt.  

Museet ønskes at skabe et sejladstilbud i lighed med den form for sejlads, som f.eks. 
Vikingeskibsmuseet i Roskilde tilbyder på Roskilde Fjord med Vikingeskibe.  
Projektets formål er at tilbyde gæster og turister, der besøger Fregatten Jylland i juli og august 
2015 mulighed for, ved køb af en tillægsbillet på kr. 25, at få en sejlads på Ebeltoft Vig i 
Robarkassen, som er Fregatten Jyllands største hjælpefartøj. Ud over sejladsen vil gæsterene 
også blive tilbudt formidling af Ebeltofts maritime kultur- og naturhistorie på turen. Herudover 
vil skoleelever blive tilbudt sejlads i Robarkassen i september og oktober som en udvidelse af 
Fregatten Jyllands skoletjenesteprodukt.  
De ansøgte midler skal altovervejende anvendes til dækning af lønudgifterne ved sejl- og 
formidlingsaktiviteterne.  
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at der bevilges kr.75.000 til projektet samtidig med, at formanden sammen 
med sekretariatet bemyndiges til i dialog med Fregatinstitutionen at tilrette projektet, således at der 
i udgangspunktet ikke anvendes yderligere nationalparkmidler  til klargøring af skibet, at timelønnen 
til besætning reduceres samt at tillægsprisen evt. sættes lidt op. 
  
Beslutning 
Formandens indstilling blev godkendt 
Bemærkninger 
 
 

3. Bog om Møllerup Gods – Fra Marsk Stig til i dag 
Boggalleriet i Rønde har fremsendt en ansøgning på kr. 230.000 ud af et samlet budget på kr. 
380.000 til research og skrivning, layout og illustrationer, trykning og udgivelse af en bog om 
Møllerup Gods. Bogens formål er overordnet lokalhistorisk formidling, herunder Møllerup Gods fra 
Marsks Stigs storhedstid og frem til moderne tider i dag. Historiefortællingen skal udgives i 
bogformat med et indhold på 288 sider, og med 150 illustrationer. Bogen skal være folkelig, men 
rumme en seriøs formidling, både for lokalbefolkningen, historieinteresserede, samt gæster og 
turister på Møllerup Gods og omegn. Bogens forfatter er Vilfred Friborg Hansen. Det oplyses i 
ansøgningen, at Boggalleriet er indstillet på også at søge tilskud fra andre fonde. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at der bevilges kr. 65.000 (forfatterhonorar)til projektet, mod at 
Nationalparken får brugsret til teksten, således at denne sikres for eftertiden.  
   
Beslutning 
Formandens indstilling blev godkendt 
Bemærkninger 
Anne Sophie forlader mødet på grund af inhabilitet. 
Forskellen i ansøgning til Kalø bogen og bogen om Møllerup blev diskuteret. Det blev diskuteret, 
hvorvidt man i lighed med dette tilfælde kunne sikre sig brugsretten til Kalø Bogens tekst.  
Det er værdifuldt for Nationalparken at have. 

https://www.dropbox.com/s/1u65qukxzz1rpki/4.%20Robarkassen%20II-samlet.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x0s0bg74t331juh/5.%20M%C3%B8llerupbog%20-%20samlet.pdf?dl=0
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4. Verdensballet 2015 på Møllerup Gods 
Møllerup Event ApS har fremsendt en ansøgning på et sponsorat på kr. 50.000 til markedsføring af 
Verdensballetten og servicering af gæster på dagen. Ballettens samlede budget er på kr. 859.000 og 
for at være i balance er projektet afhængigt af tilskud fra fonde m.v. på kr. 354.000. Det oplyses, at 
man naturligvis også vil være taknemmelige for et mindre beløb. 
Verdensballet på Møllerup Gods 2015 er en kulturoplevelse under åben himmel med ballet, opera 
og musik i verdensklasse i Møllerups unikke og historiske herregårdsmiljø i Nationalpark Mols 
Bjerge. Arrangementet samler et bredt publikum af lokale, turister og ballet- og operaentusiaster og 
afholdelse den 10. juli 2015. 
Nationalparken har 3 gange tidligere støttet projektet, men et sponsorat er i henhold til 
nationalparkens retningslinjer. 
Indstilling 
Formanden indstiller, at der bevilges et sponsorat på kr. 25.000 
   
Beslutning 
Formandens indstilling blev godkendt 
 
Bemærkninger 
Der blev gjort opmærksom på forskellen mellem ansøgning om tilskud og ansøgning om 
sponsorat. Sponsoratet gives for at få vores logo med på materiale. 
 
 
 

5. Klassiske koncerter – i Djurs og Mols sætter nationalparken i musik 
Foreningen Klassiske Koncerter i Djurs og Mols har fremsendt en ansøgning på kr. 25.000 til 
trykning af plakater og andet pr. materiale om arrangementet. Det samlede budget for 
afholdelse af koncerterne er 412.600. 
Arrangementet finder sted for 5. gang d. 24.-28. juli 2015. Festivalen byder på 9 
førsteklasses koncerter på særlige kulturelle steder eller i naturen i Nationalpark Mols 
Bjerge, således at lokaliteterne indgår i et berigende samspil med musikoplevelsen. 
Festivalen har netop modtaget Syddjurs Kommunes Kulturpris for at bringe 
kvalitetsoplevelser til området. 
Et særkende ved I Djurs og Mols er, at der hvert år findes nye scener, hvor Nationalparkens 
særlige kulturelle rum og natur udforskes, formidles og opleves på nye måder i samspil med 
musikken. 
 
Nationalparken støttede i 2014 arrangementet med et beløb på kr. 48.200. 

 
Indstilling 
Formanden indstiller, at der bevilges kr. 25.000 til trykning af plakater og andet pr. 
materiale 
   
Beslutning 
Formandens indstilling blev godkendt 
 
Bemærkninger 
Eva, Jakob og Anne Sophie forlader lokalet på grund af inhabilitet. 
 

https://www.dropbox.com/s/sah4na1kivxxyk3/6.%20Verdensballet%20M%C3%B8llerup%202015-samlet.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dpy9fhfyjj2w3za/7.%20Koncerter%20i%20Djurs%20og%20Mols-samlet.pdf?dl=0


Godkendt på bestyrelsesmøde den 3.9.2015 

11 
 

Her er der tale om en ansøgning, og et at vilkårene er, at vi får vores logo med på materiale.  
Det er ikke tilfældet med plakaten, hvor vi kun er nævnt med navn.  Det skal pointeres over 
for ansøger, at vores logo skal på alt andet materialet med teksten om, at arrangementet er 
støttet af Nationalpark Mols Bjerge. 
 

6. Udvidelse af applikationen Kalø Slotsruin til at omfatte ladegården bag de vandfyldte 
voldgrave 
Kaspar Lund, InnoPro har fremsendt en ansøgning på kr. 80.000 ud af et samlet budget på 
kr. 160.000 til at udvide applikationen om Kalø Slotsruin til også at omfatte ladegården bag 
voldgravene. Ansøgeren vil søge andre fonde for at dække det resterende beløb på kr. 
80.000. 
 
Ansøgeren har samlet modtaget kr. 386.000 fra Nationalparken til at udvikle en applikation, 
som lige er blevet frigivet i helt ny version, og som skal demonstreres for bestyrelse og råd 
på en ekskursion den 30. maj 2015. 
 
Da det har vist sig, at man som firma eller privatperson har meget vanskeligt ved at komme 
i betragtning til støtte fra almene fonde, ønsker InnoPro ikke ansøgningen behandlet på 
dette bestyrelsesmøde, men ønsker i stedet, at bestyrelsen indgår en samarbejdsaftale 
eller partnerskabsaftale med ham, således at han kan fundraise i samarbejde med 
Nationalparken til projektet. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at der indgås en samarbejdsaftale med InnoPro, således at firmaet 
kan ansøge fonde i samarbejde med Nationalparken.  
 
 
Beslutning: 
Formandens indstilling blev godkendt 
 
Bemærkninger: 
Det er problematikken med fundraising der er interessant at afprøve. Endvidere blev det 
drøftet, om man kan tage penge for app’en.  Det blev ikke anset som en god ide, det 
kræver noget andet af app’en. Men det kan betragtes som god markedsføring. 
 
 

Erhverv og Logo 
I henhold til bestyrelsens beslutning i februar 2015 blev der på Nationalparkens hjemmeside ikke 
indkaldt ansøgninger på erhvervs- og logoområdet. Det samme er blevet oplyst, hvis sekretariatet 
telefonisk har modtaget forespørgsler om fremsendelse af ansøgninger. På trods heraf modtog 
bestyrelsen én ansøgning, som sammen med en ansøgning tilsendt fra kulturudvalget blev drøftet 
af Erhvervs og Logudvalget  på deres møde den 20. april 2015. 
 
Ansøgningen tilsendt fra kulturområdet var Verdensballetten på Møllerup. Ansøgningen vedrørte 
et sponsorat og blev af sekretariatet vurderet til også at vedrøre lokal erhvervsudvikling.  Udvalget 
anbefalede bestyrelsen at yde et sponsorat på kr. 25.000, og at midlerne ikke blev taget fra 
erhvervsområdet. 
 

https://www.dropbox.com/s/uywnxot6rhqxj14/Kal%C3%B8%20app%20-%20anmodning%20om%20samarbejde%20samt%20ans%C3%B8gning.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uywnxot6rhqxj14/Kal%C3%B8%20app%20-%20anmodning%20om%20samarbejde%20samt%20ans%C3%B8gning.pdf?dl=0
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Den anden ansøgning vedrører en Kulinarisk Fødevaremesse på Møllerup Gods. Sekretariatet har 
holdt møde med Møllerup Event ApS om projektet og synes, at det ligger fint i tråd med 
nationalparkens eget projekt om at sætte ”nationalparken på spisekortet”. Derfor ser sekretariatet 
muligheder i, at Fødevaremessen integreres i Nationalparkens eget fødevareprojekt. Udvalget 
finder projektet spændende, men anbefaler på grund af udmeldingen på hjemmesiden, at der ikke 
gives tilsagn til ansøgningen. Derimod tilkendegav udvalget, at de var enige med sekretariatet i, at 
projektet kan tænkes sammen med Nationalparkens eget fødevareprojekt, og at Nationalparken 
arbejder videre sammen med Møllerup Gods omkring en konstruktiv ideudvikling for 2016, 2017 og 
2018. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at der ikke gives tilsagn til ansøgningen, men at Fødevaremessen tænkes ind i 
Nationalparkens projekt om ”Nationalparken på spisekortet”, samt at der arbejdes videre sammen 
med Møllerup Gods om en konstruktiv ideudvikling på fødevareområdet for 2016, 2017 og 2018. 
   
Beslutning 
Formandens indstilling blev godkendt 
 
Bemærkninger 
Anne Sophie forlader lokalet på grund af inhabilitet. 
Nicole forsøger at fundraise nogle penge til projektet. 
 
 
Restbudgettet til projektansøgninger 
På natur- og erhvervsområdet er projektmidlernes anvendelse ret detaljeret fastlagt til beskrevne 
projekter og på kultur- og friluftsområdet forventes, at de afsatte midler til eksterne projekter stort 
set opbruges i foråret. 
 
 
Indstilling 
Formanden indstiller at ansøgningsfristen den 15. september aflyses for at blive erstattet med en 
opfordring til at fremsende relevante projektforslag, som bestyrelsen evt. kan indarbejde i 
budgetlægningen for 2016. 
   
Beslutning 
Formandens indstilling blev godkendt 
Bemærkninger 

 
 
 
  
  

https://www.dropbox.com/s/0su4zu7932gyrf0/Kulinarisk%20F%C3%B8devaremesse%20M%C3%B8llerup.pdf?dl=0
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7. Ebeltoft Vig Oplevelsesrev  
 

Bilag 
Velux – invitation af projektideer 
Interessetilkendegivelse - Ebeltoft Vig Oplevelsesrev.  
 
Sagsfremstilling 
På møde den 28. januar 2014 besluttede bestyrelsen for Nationalparken at anbefalingen fra DTU, 
om at etablere stenrev i nationalparkens havområder skulle undersøges nærmere i naturudvalget.  
Den 17. februar 2015 blev Nationalparken gennem kommunens naturafdeling gjort opmærksom på 
Veluxfondens tilskudspulje til etablering af undersøiske stenrev.  
På den baggrund besluttede sekretariatet at indgå i et samarbejde om udarbejdelsen af en 
interessetilkendegivelse.  
Der blev nedsat en arbejdsgruppe, bestående af Steen Ravn Christensen fra kommunens 
naturafdeling, Michael Tolstrup fra kommunens udviklingsafdeling, Thorkild Hansen, Jens 
Christensen og Per Andersen fra foreningen Ebeltoft Vig Havhaver, samt Mika og Kristian fra 
nationalparksekretariatet. 
 
Efter et indledende møde blev det besluttet at indsende en ideskitse til et samarbejdsprojekt med 
nationalparken som tovholder, kommunen som myndighedsbehandler og Havhaverne som faglig 
sparringspartner.  
Grundet i den meget korte tidsfrist blev det besluttet at tilknytte en ekstern konsulent til at lave 
skrivearbejdet, betalt af Nationalparkssekretariatet som en bevilling under 25.000 kr. 
 
Gennem en række intensive møde og hektisk skrivearbejde, lykkedes det at få vedhæftede 
ideskitse udarbejdet, og indsendt indenfor tidsfristen.   
 
I slutningen maj oplyses det, om projekt er blevet fremmet af Veluxfonden. Hvis dette bliver 
tilfældet skal der udarbejdes en rigtig ansøgning i samarbejde med Veluxfonden. Denne skal være 
færdig i løbet af august måned, og indeholde realistiske budgetter mv.  
 
 
Indstilling 
Formanden indstiller at sekretariatet bemyndiges til at arbejde videre med projektet, inden for en 
økonomisk ramme, der fastlægges i forbindelse med budgetlægning 2016, fx med et kontant bidrag 
på kr. 100.000 samt sekretariatstimer til det videre arbejde.  

 
Beslutning 
Formandens indstilling blev godkendt 
 
Bemærkninger 
 
Det blev bemærket, at midlerne er tænkt som friluftsmidler, men man kan – hvis det kommer så 
langt – også inddrage naturmidler. 
 
Det blev endvidere bemærket, at processen i denne sag ikke var god, og at vi lærer af det. 
Bestyrelsen har ikke haft mulighed for at vurdere hvor og hvordan. 
 

https://www.dropbox.com/s/utclwnaebofk6nf/VELUX-%20Invitation%20af%20projektideer.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bmdhjvhs30v60ct/Interessetilkendegivelse%20-%20Ebeltoft%20Vig%20Oplevelsesrev.pdf?dl=0
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Det blev oplyst, at nogle projekter er så gode, at fonde vil betale op mod 100%, det her projekt har 
fonden selv foreslået, og vi skal være imødekommende. Vores bidrag kan være andet end penge –
fx lokal forankring.  
Det er planen, at Nationalparken skal være projektholder. Der er afsat penge til det i dette projekt.  
Der har været stenrev på stedet før, så vi reetablerer det. Det blev ønsket, at man undersøger, 
hvad der er der nu, og om man ødelægger noget værdifuldt ved en sådan genetablering. 
Omkring processen var der også tilfredshed med, at der hurtigt skulle træffes en beslutning, og når 
der ikke er lovet noget, er det ikke et problem, og samtidig er det en god ide at prøve at tiltrække 
midler udefra.  
Verner har oplysninger om, hvor der har været stenrev, som kan bruges i projektet. 
 

8. Orientering om visuel identitet, konceptudvikling for merchandise og 
ideudvikling vedrørende lokale formidlingsstationer  

 
Sagsfremstilling 
Merchandise har Nationalparkens interesse dels på grund af de oplagte muligheder for branding af 
Nationalparken og dens arbejde, dels på grund af mulighederne for at fungere som generator for 
en positiv lokal erhvervs- og turismeudvikling.  
 
Erhvervs- og Logoudvalget iværksatte i sommeren 2014 et pilotforsøg med salg af merchandise og 
indhøstede sine første erfaringer – denne sommer fortsætter arbejdet med pilotprojekt 2. Udvalget 
besluttede sideløbende hermed at gå i gang med at arbejde med at lave en fremtidssikret linje for 
merchandise sammen med en ekstern samarbejdspartner. 
I forbindelse med nye aktiviteter, herunder netop merchandise, trænger behovet for en ensartet 
visuel identitet sig imidlertid mere og mere på.  
Endelig har Nationalparkens Serviceuddannelse inspireret til udvikling af et koncept for fysiske 
formidlingsstationer ude i Nationalparken hos erhvervet – også sådanne formidlingsstationer bør 
hvile på en ensartet visuel identitet. 
Derfor blev opgaven beskrevet i tre trin:  

• Visuel identitet 
• Konceptudvikling for merchandise  
• Idéudvikling på lokale formidlingsstationer 

Efter statens regler om indkøb og udbud indkaldte sekretariatet i efteråret 2014 tre tilbud på 
løsning af opgaven. Efter dialog med Erhvervs- og Logoudvalget formand valgte sekretariatet 
Zoulmade AS som sin eksterne samarbejdspartner, og 17. december 2014 blev der lavet aftale 
Zoulmade.  
Efter flere briefinger og en workshop med deltagelse af hele sekretariatet og medlemmer af 
Erhvervs- og Logoudvalget, foreligger der nu et første forslag til, hvordan Zoulmade AS vil løse 
opgaven. Dette forslag vil Nicole Wolter præsentere på mødet. 
 
Bemærkninger 
 
Nicole orienterer og viser bilagene på powerpoint.  Der blev stillet spørgsmålstegn ved farven, og 
endvidere ønskedes landskabet med som fokusord. Alle områder i bekendtgørelsen bør indgå.  
Naturen er en del af landskabet, men landskabet er ikke en del af naturen, derfor skal landskabet 
tages med i arbejdet og der arbejdes videre med det. 
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10.  Orientering om annullering af projekt om Nationalpark Mols Bjerge som 
vækstgenerator for det lokale erhvervsliv 

 
Bilag 
Nationalparkens afgørelse af 17. december 2014 om støtte til projektet. 
 
Sagsfremstilling 
Nationalparken modtog 31. august 2014 en ansøgning på 395.000 kr. fra Syddjurs Udviklingspark ved 
Christian Gøtsche om støtte til projektet ”Nationalpark Mols Bjerge som vækstgenerator for det lokale 
erhvervsliv – en afdækning af muligheder”.  
Bestyrelsen besluttede på sit møde 22. oktober 2014 at give afslag på ansøgningen, men ønskede 
samtidig en dialog med ansøgeren med henblik på en eventuel ny ansøgning. Bestyrelsen anså Syddjurs 
Udviklingspark som den rigtige samarbejdspartner til opgaven, men ønskede en konkretisering af 
projektet i forhold til Nationalparkens behov. 
Efter en dialog med Christian Gøtsche fra Syddjurs Udviklingspark modtog Nationalparken en ny 
ansøgning med et tilrettet projekt og et ansøgt beløb på 215.000 kr., som bestyrelsen godkendte på sit 
møde 16. december 2014. 
Sekretariatet sendte en afgørelse om tilsagn til Udviklingsparken 17. december 2014. 
På baggrund af indkomne tilbagemeldinger om projektet og situationen i Syddjurs Udviklingspark bad 
Nationalparken om et møde om projektet.  
Det blev afholdt møde 30. april 2015 med blandt andet den midlertidige leder Henrik Friis. I mødet 
deltog fra Nationalparken bestyrelsesformand Erling Post, Jørgen Ivar Mikkelsen, Kim W. Olesen og 
sekretariatet. 
Mødedeltagerne konkluderede efterfølgende blandt andet,  
at fremtiden er meget usikker for Udviklingsparken,  
at der ifølge Henrik Friis selv ikke er erhvervsfagligt personale til støtte for studentermedhjælperen, der 
er ansat til projektgennemførelsen, og  
at kontakten til erhvervsorganisationen ikke længere er tæt. 
På den baggrund konkluderede mødedeltagerne, at projektet i sin nuværende form ikke har nogen 
mulighed for at yde det ønskede bidrag til en yderligere udvikling af samarbejdet med erhvervslivet i og 
omkring Nationalpark Mols Bjerge. 
På den baggrund kontaktede bestyrelsesformand Erling Post efterfølgende Syddjurs Udviklingspark ved 
Henrik Friis, og de traf i gensidig forståelse aftale om ikke at gennemføre projektet.  Det blev endvidere 
aftalt, at Udviklingsparken kunne fremsendes regninger på allerede afholdte udgifter på projektet på 
mellem kr. 15.000 og 20.000.  
 
Bemærkninger 
Pengene føres tilbage, og det blev betragtet som positivt, at sekretariatet har taget hånd om det. 
 
Vi har stadig behov for at få gennemført projektet, men jo længere tid der går jo mere kan vi selv klare 
af det, fx det arbejde der er lavet med serviceuddannelsen.  Og vi skal blive bedre til at definere, hvad vi 
vil have. 
 
 

  
 
 

https://www.dropbox.com/s/9qjfzbkt6o3zfcq/Afg%C3%B8relsesskrivelse%20Udviklingsparken.pdf?dl=0
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11.  Orientering om projektansøgninger til og med kr. 25.000 
 

Bilag 
Afgjorte projekter: 

1. Foredragsaften om Egil Fischers Ferieby kr. 3.500  
2. Fiskerihavnsfest/kuttertræf 2015 kr. 4.000 
3. Ultraløb Wumb 2016 kr. 24.000 
4. Bjergcamp kr. 18.000 
5. Mini ranger camp – afslag  
6. Mini ranger explore – afslag 

 
Sagsfremstilling 
Siden slutningen af oktober 2014 har sekretariatet modtaget og afgjort 6 ansøgninger om projekter til 
og med kr. 25.000, som hermed fremlægges til orientering. Der er givet tilsagn til 4 af de 6 ansøgninger. 
Samlet er der anvendt kr. 49.500. 
 
Bemærkninger 
 

12. Sekretariatets og bestyrelsesformandens aktiviteter siden sidste 
bestyrelsesmøde - orientering 

 
Bilag 
Aktivitetsoversigt ultimo februar til primo maj 2015 
 
Sagsfremstilling 
Sekretariatet har til orientering udarbejdet en aktivitetsoversigt som fremlægges til orientering. 
 
Bemærkninger 

Den nye nationalpark ligner os meget, og vi forventer at få et positivt samarbejde med dem. 

Der er kommet ny formand i Nationalpark Vadehavet, Janne Virklund. Der skal også ansættes en ny 
sekretariatsleder. 

13. Åben for tilføjelser 
 

14. Eventuelt 
 
 
  

https://www.dropbox.com/s/mh3onpsmip8ltp6/1.%20Afg%C3%B8relsesskrivelseEgil%20Fischer%20foredragsaften.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p11btldl0075ktm/2.%20Afg%C3%B8relsesskrivelse-Fiskerihavnsfest%202015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qf05xdiwrtt5bq3/3.%20Afg%C3%B8relsesskrivelse-VUMB16.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qzilttbcyxsm9ct/4.%20Afg%C3%B8relsesskrivelse%20Bjergcamp.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3fv10x2buxnb0lg/5.%20Afg%C3%B8relsesskrivelse%20Mini%20Ranger%20Camp.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g9l1exf1ssrsfn4/6.%20Afg%C3%B8relsesskrivelse%20mini%20ranger%20Explore.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7mk7hyy2b8ciyym/Aktivitetsoversigt%20ultimo%20februar-primo%20maj%202015.pdf?dl=0
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15. Velkomstcenter 
 

Bilag 
Naturstyrelsen besvarelse af henvendelse vedrørende flytning af p-areal  
Notat om strategi for fundraising  
Projektpræsentation af Velkomstcenter 
Proces for projektkonkurrence, økonomi og tidsplan 
Velkomstcentrets indhold og funktionalitet 
 
 
Sagsfremstilling 
Projekttilretning - Flytning af p-areal 
Med skrivelse af 24. marts 2015 giver Naturstyrelsen Kronjylland sin tilslutning til, at 
Nationalparken tilretter sit velkomstcenterprojekt, således at parkeringspladsen flyttes i henhold til 
det forslag som Fredningsnævnet foreslog i deres forhåndstilsagn til projektet. Nationalparken har 
således nu en klar fysisk ramme for velkomstcentret og er derfor klar til næste fase i projektet, som 
omfatter fundraising og afholdelse af arkitektkonkurrence.   
Ingen bemærkninger 
 
Fundraising  
Konsulent Lotte Jensen har udarbejdet et notat med et forslag til strategi for fundraising til 
Nationalparkens Velkomstcenter.  Strategien beskriver en proces, hvor 2 store fondes interesse for 
at medvirke i projektet afklares før arkitektkonkurrencen og en proces efter konkurrencen, som 
indeholder flere strategier til fundraising. Lotte vil på mødet redegøre nærmere for strategien. 
 
Til brug ved henvendelse til relevante fonde har sekretariatet i samarbejde med konsulent Lotte 
Jensen udarbejde en projektpræsentation, der beskriver bestyrelsens planer for opførelse af et 
velkomstcenter ved Kalø Slotsruin. Materialet har karakter af et prospekt med flere kort, foto og 
illustrationer. Teksten indeholder en kort beskrivelse af nationalparken, af bestyrelsens vision for 
centret, af stedet hvor centret ønskes opført, af byggeriet fysiske rammer samt af økonomiske 
forhold vedrørende etablering og drift af centret. 
 
Lotte Jensen fremlægger ansøgningsstrategien 
Hun har lavet strategien, så man starter med at søge store fonde, og bliver ved at gå ned i skemaet, 
indtil der er finansiering nok. 
Hun nævner RealDania som den første, fordi de har mange penge og alligevel er i gang med et 
projekt „Stedet tæller” ved Slotsruinen.  RealDania ønsker indflydelse, så der skal i materialet til 
dem være plads til en vis påvirkning. 
Mærsk Fonden vil helst have et lidt mere færdigt projekt præsenteret. 
 
Debat: Der henvises til andre fonde, der gerne vil lave store projekter. Anne Sophie sender føler  
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond. 
 
 

- Bestyrelsen godkender strategien   
 
 

Tidsplan og økonomi for arkitektkonkurrence og opførelse af velkomstcenter 

https://www.dropbox.com/s/xkpg8u3kahjil96/1.%20Naturstyrelsens%20besvarelse%20P-plads-flytning.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h32wvmpjzo9umbg/2.%20Notat%20om%20strategi%20for%20fundraising.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g3hqtd4yyx5yrzh/3.%20Projektpr%C3%A6sentation%20af%20Velkomstcenter.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j3ai4gnpigw9tdu/4.%20Proces%20for%20projektkonkurrence%2C%20%C3%B8konomi%20og%20tidsplan.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/95mmn6l6zalnxif/5.%20Velkomstcentret%20indhold%20og%20funktionalitet.pdf?dl=0
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Sekretariatet har i samarbejde med konsulent Flemming Deichmann udarbejdet et notat, som 
beskriver arkitektkonkurrencens forskellige faser, indeholdende et budgetforslag for afvikling af 
konkurrencen samt en tidplan herfor. Flemming vil på mødet redegøre nærmere for 
projektkonkurrencens indhold, pris og tidsplan.  
 
Bemærkninger: 
 
Præsentationsmaterialet til fonde skal tilpasses hver enkelt fond. Det skal være 
tillokkende for fonden. Nedtoning af vores binding til Miljøministeriet og at vi er 
skattefinansieret, vi skal komme med noget andet, fx en bredere beskrivelse af lokal 
forankring, samarbejde med frivillige. Der skal lægges mere folkelighed og engagement 
i det.  
 
Det skal beskrives, hvad vi vil med Nationalparken / velkomstcentret. 
 
Med hensyn til skitse af bygninger blev det anbefalet at undgå dem så meget som muligt. Det er 
teksten, der er den styrende. Det blev også anbefalet at bruge ikoner i stedet for bullets. 
 
Flemming oplyste, at han kender de to store fonde, de er meget professionelle, og en god tekst 
sælger og gør det interessant. Fondens skal selv danne sig billeder af det.  Temaerne: landskab, 
natur og kultur på stedet, hvor der skal bygges, og hvordan man kommer til centret er vigtige. 
Forsidebilledet viser området og den udfordring vi står over for.  
 
Det blev også anbefalet, at man skriver noget, der kan relatere til Real Danias projekt, eks. 
Ledelinjer, sigtelinjer m.v. 
 
Vi skal kunne dokumentere stor grad af enighed.  Teksten skal afspejle at det er gennemtænkt og 
gennemarbejdet. 
 
Arkitektkonkurrence - drøftelse af velkomstcentrets indhold og funktionalitet 
På mødet vil konsulent Flemming Deichmann endvidere komme med et oplæg, som kan danne 
baggrund for en bestyrelsesdrøftelse af Velkomstcentrets indhold og funktionalitet. På baggrund af 
drøftelsen vil Flemming udarbejde et 1. udkast til arkitektkonkurrenceprogram, som fremlægges til 
drøftelse på workshoppen for bestyrelse og råd den 30. maj 2015. 
 
Bemærkninger: 
 
Flemming gennemgår bilag 4. 
Vi er offentlige og skal derfor lave et EU udbud – en tjenesteydelse og det skal i udbud.  Det er et 
krav, men man kan have mange fordele af det, man bliver en bedre bygherre af at have været 
gennem en konkurrence, man skal definere sin opgave, og man kan vælge mellem de bud man får 
ind i konkurrencen.   Man lærer sin opgave at kende, ser hvor der er vanskeligheder, resultatet kan 
overraske. Stedet forpligter både os og arkitekterne.  
Konkurrencen er en forslagsfase, og der udpeges en vinder, men der vil være ændringsforlag 
alligevel.  
Valg af konkurrenceform er en begrænset konkurrence – begrænset antal deltagere (min 5). 5 er et 
passende antal, men det er vigtigt, at man vælger deltagere af en vis bredde, man skal på forhånd 
have bestemt, hvilken bredde man vil have. 
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Valg af ansøgere: Der vil komme mange ansøgere, både fra Danmark og udlandet. De skal 
præsentere sig med referencer, struktur i firma m.v.  De ansøgere man vælger fra kan være rigtig 
gode firmaer – og det er et luksusproblem, og de vil være skuffede. Det er lige som at søge en 
stilling.  
Anonymitet – projektkonkurrencen fordrer at det er anonymt – og det kommer til at stå i 
programmet, når de 5 er valgt. Men når de afleverer forslaget er der ikke navn på – dommerne ved 
ikke hvem der har lavet hvilket forslag. Dommerne kan ikke gætte, hvem der har lavet hvad, og det 
skyldes den måde de laver projekter i dag på computer, så der ikke er personlige træk. 
 
Det er sådan set ligegyldigt hvem af de 5 der vinder – alle kan bruges. 
 
 Jury og rådgivere: – arkitekter, landskabsarkitekter og ingeniører. 
Fagdommere skal udgøre min 1/3 af juryen.  Rådgivere vælger bygherren selv.   
Der vil altid være noget der skal rettes, man kan stille spørgsmål til bygherren og vi skal hjælpe 
dem, men der er ingen dialog. Den der vinder vil efterleve anvisninger fra dommerpanelet. 
 
Valg og hvad så?  
I dialog med vinderen tales om bemærkninger, og man beder om at få med en bearbejdning.  
Der skal indgås aftalegrundlag for projektet med tidsplan og økonomi. 
Nogle fonde vil have stor indflydelse, hvordan et opleves er et spørgsmål om, hvordan man er man 
indstillet på samarbejdet.  Jo mere interessant opgaven og oplægget er jo mere iderigdom.  En fond 
kan optage en plads i juryen af bygherrens repræsentanter – men man skal ikke være bange på 
forhånd omkring fonden.  
  
Man kan føje ind i konkurrenceprogrammet, at vinderen får opgaven, såfremt finansieringen er på 
plads.  
Der er mange, der ikke har finansieringen på plads inden arkitektkonkurrencen, det kan man godt. 
  
Det er Eu projekt bekendtgørelsen, der fastlægger antallet af dommer.  
Hvis vinderprojektet ikke falder i fondens smag, kan fondene komme med i tilpasninsprocessen. 
 
Lotte oplyser, at hun har erfaring for, at der ikke er et problem i praksis, at vinderen er givet på 
forhånd i finansieringen, men det er så nemmere med mindre fonde.  
Ophavsretten til de 5 projektforslag er Nationalparkens. 
Vi kan tilknytte en bygherrerådgiver til panelet, men med det formål at få kendskab det vindende 
projekt – skal ikke blande sig i bedømmelsen. 
 
Der findes ikke regler for betalingen for et projektforslag, priserne i økonomioversigten er ca. det 
halve af, hvad det faktisk koster at lave et forslag. De foreslåede priser er de gængse satser. 
Det er ikke honoraret, der er afgørende, men opgaven der er tillokkende.  
Det blev anbefalet ikke at forsøgt at sætte prisen ned. 
 
Tidsramme 
Det er ikke hastigheden men kvaliteten der er afgørende. Skal vi tage fonde før eller efter 
konkurrencen? 
 
Konklusion 
Afprøv  Aage og Johanne Louis-Hansens Fond først, hvis det ikke bliver til noget, 
snakker bestyrelsen sammen igen til september og aftaler tidsplan.  
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Styregruppe og myndighedsgruppe 
Bestyrelsen nedsatte den 11. december 2013 en styregruppe for Nationalparkens velkomstcenter 
som bestod af formanden og sekretariatslederen fra Nationalpark Mols Bjerge, en 
repræsentant fra Naturstyrelsen Kronjylland og fra Syddjurs Kommune samt forpagteren af 
Kalø Slotskro. Bestyrelsen besluttede endvidere, at gruppen kunne udvide og ændre sin 
sammensætning efter behov og på den baggrund har den lokale naturfredningsforening været 
tilknyttet gruppen i en periode. Gruppen har over 4 møder arbejdet med udvikling af projektet, 
således at der nu er tilvejebragt en klar ramme for de fysiske forhold, som velkomstcentret kan 
realiseres indenfor.  
Gruppen foreslås derfor nedlagt og erstattet af en ny styregruppe, som sammensættes med 
henblik på at varetage bestyrelsens interesser som bygherre, dels som medlemmer af 
projektkonkurrencens dommerpanel, dels som det byggeudvalg, der efterfølgende skal følge 
vinderforslaget frem til endeligt projekt og realisering. Endvidere foreslås nedsat 
en myndighedsgruppe, som kan bistå styregruppen i det samlede forløb.   
  
Styregruppen skal bestå af 6 bestyrelsesmedlemmer, der under konkurrencens tilrettelæggelse 
og afvikling serviceres af sekretariatslederen og den tilknyttede konsulent for 
projektkonkurrencen. Styregruppen udgør Nationalparkens andel af det dommerpanel, som 
sammen med tre fagkonsulenter skal udvælge vinderprojektet.  Når projektkonkurrencen er 
afsluttet og et vinderprojekt udpeget, fortsætter styregruppen som byggeudvalg på grundlag af 
et kommissorium, som bestyrelsen har udarbejdet til formålet.    
  
Myndighedsgruppen skal bestå af fagpersoner, som kan sikre, at projektet holder sig inden for 
de rammer, som er udstukket i de forskellige forhåndstilkendegivelser m.v. Efter 
projektkonkurrencens afvikling forventes det, at myndighedsgruppens medlemmer vil få 
arbejdsopgaver i forhold til at tilvejebringe af det overordnede plangrundlag i form af lokalplan 
m.v. samt i forhold til at udarbejde de nødvendige dispensationer og andre tilladelser m.v. til 
byggeriet. Det er vigtigt, at gruppen får repræsentation fra Naturstyrelsens plan- samt 
strandbeskyttelsesafdeling i Haraldsgade samt fra Syddjurs Kommunes plan- samt natur- og 
miljøafdeling. Herudover skal Naturstyrelsens lokale enhed Kronjylland være repræsenteret i 
gruppen som lodsejer. Det er tanken, at myndighedsgruppen skal holdes løbende orienteret 
om processen og kunne forespørges om særlige forhold i projektet set i relation til deres 
respektive kompetencer. Myndighedsgruppen skal, efter en nærmere aftalt plan, følge 
tilrettelæggelsen og afviklingen af projektkonkurrencen. Første gang myndighedsgruppen 
forventes inddraget er til gennemsyn af det endelige arkitektkonkurrenceprogram.   
 
 
Formanden indstiller, at 

1. Notatet med beskrivelse af strategien for fundraising godkendes som grundlag for nationalparkens 
opsøgende arbejde i forhold til relevante fonde. – godkendt -  

2. Projektpræsentationen med en beskrivelse af velkomstcentret godkendes som 
informationsmateriale til relevante fonde.   – godkendt –se ovenfor 

3. Der nedsættes en styregruppe til afvikling af arkitektkonkurrencen. Styregruppen er efterfølgende 
et byggeudvalg, der på baggrund af et kommissorium udarbejdet af bestyrelsen, skal realisere 
projektet.  
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4. Styregruppen sammensættes af Erling Post, Peter Brostrøm (Lodsejer) og Marianne Kirkegaard 
(Kommune) samt 3 yderligere bestyrelsesmedlemmer. 
 

De tre nævnte personer – godkendes 
Der valgtes yderlige: Jakob, Jørgen Ivar, Verner  
 

5. Der nedsættes en myndighedsgruppe til at bistå styregruppen bestående af en repræsentant fra  
a. Naturstyrelsens planafdeling i Haraldsgade v. 
b. Naturstyrelsens strandbeskyttelsesafdeling i Haraldsgade v. Pia Vels Hansen  
c. Naturstyrelsens lokale enhed Kronjylland v. Jan Grundtvig Højland 
d. Syddjurs Kommunes planafdeling v.  
e. Syddjurs kommunes natur- og miljøafdeling v. Steen Ravn Christensen 

 
 
Velkomstcentret – hvad skal centret levere til de besøgende 
Flemming gennemgår bilag 5. 
 
Bemærkninger – input til Flemming inden oplægget til seminaret den 30. 
 
Der mangler en shop 
Brug digitale skærme i stedet for plancher 
Der skal tages hensyn til landskab, og Hack Kampmann huset skal inkorporeres 
Multifunktionalitet skal indtænkes 
Kan det bruges til kunstudstillinger og koncerter 
De interaktive elementer skal sikre, at besøgende oplever at være en del at det, ikke bare modtage 
information. 
Bygningen er andet end udstilling 
Der henvises til, at Moesgaard har firma, der er specialiseret i udstillinger 
Mulighed for at samarbejde med Danmarks Jægerforbund omkring lokale? 
Det er gateway delen, der er det bærende 
Ude og inde skal spille godt sammen  
Man skal hurtigt ind og ud i Nationalparken igen 
Andre transportmidler end biler skal indtænkes, bokse skal kunne tilgås udefra. 
Bæredygtigt materiale bør anvendes 
Udsigtspunkt er vigtig – kan måske være uden for byggefeltet. 
 

 
Flemming spørger til, hvad bestyrelsen kan forestille sig med Hack Kampmann huset. 
Bemærkninger: 
Sekretariatets arbejdspladser kan være et scenarie. 
Den del af centret, som er åbent for offentligheden døgnet rundt og året rundt er et andet 
scenarie. 
Det kan være mødelokale 
Centret er et arbejdende sted, vi skal forsøge at placere sekretariatet i centret og noget andet i 
huset. 
Sekretariatet har ikke noget at gøre i et velkomstcenter, det er ikke det vi bygger det til. 
 
Konklusion:  Et flertal ønsker sekretariatet placeret i Hack Kampmann huset 
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