
Bestyrelsesmøde  
den 27. oktober 2016 
fra kl. 16.30 til 20.00  
i Jagtens Hus. 
 
 
 
 

Afbud fra Trine Lundorf, Peter Brostrøm, Rita Geertz 
 
Til stede: Jette, Margit, Anne Sophie, Erling, Verner, 
Jørgen Ivar, Susanne, Klaus, Eva, Jakob, Anne Sophie, Marianne, Thorkil 
 
Fra sekretariatet: Kristian, Mika, Nete, Jens 
 
 

Dagsorden til Bestyrelsesmøde den torsdag den 27. oktober 2016 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 5. september 2016 
6. Drøftelse af arbejdsformen i udvalgene 
3. Nationalparkplan 2018- 2024 
4. ”99 arter i Nationalpark Mols Bjerge”  
5. Rammeaftale for køb af bil 
7. Møde i Nationalparkernes Formandsforum - Orientering 
8. Velkomstcentret — Orientering  
9. Sekretariatets og bestyrelsesformandens aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde - Orientering  
10. Eventuelt   
 
 
 
 
1. Godkendelse af dagsordenen 
 
Margit spurgte til, hvorfor brevet fra Thorkild Hansen til Rådet vedr. Velkomstcentret ikke var på 
dagsordenen for bestyrelsesmødet med spørgsmålet: ”Hvad er årsagen til, at det brev fra Thorkild Hansen 
vedrørende velkomstcentret, - brevet, som blev rundsendt til bestyrelsen den 9. august 2016,- ikke er sat på 
dagsordenen enten som et særskilt punkt eller som et punkt under orientering til bestyrelsen?” 
 
Erling oplyste, at brevet blev drøftet på rådsmødet, og konklusionen var, at rådet ikke ville anbefale 
forslaget til drøftelse i bestyrelsen. Der var ikke noget nyt at bidrage med. 
 
Punkt 6 flyttes til efter punkt 2. 
Godkendt med ovenstående bemærkning og justering. 
 
2. Godkendelse af referat 
Der ønskes et referat, der gengiver alle synspunkter, og ikke som i punkt 12 i referatet kun står, at der er 
meget modsatrettede opfattelser. 
Godkendt med ovenstående bemærkning. 

 
6.  Drøftelse af arbejdsformen i udvalgene. 
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Et medlem af bestyrelsen har anmodet om, at bestyrelsen drøfter arbejdsformen i udvalgene på grund af 
en bekymring for, om der sker en afbalanceret vurdering af projekter med respekt for f.eks. lodsejere, når 
udvalg er sammensat primært efter interesse. 

 
Indstilling 
Formanden indstiller, at arbejdsformen i udvalgene drøftes.  

Bemærkninger: 
 
Fra 2 bestyrelsesmedlemmer er der ønske om, at arbejdsformen med udvalg bør evalueres. Der er mange 
positive ting i formen, men der synes at være en tendens til, at en samlet bestyrelse ikke opnår fælles 
ansvar. I forhold til udarbejdelse af Nationalparkplanen mangler en fælles bearbejdning af alle 
indsatsområderne i bestyrelsen. Det er bestyrelsen, der skal prioritere projekterne. Endvidere kan det være 
svært at få synergi mellem projekterne, hvis behandlingen foregår i udvalgene. Bestyrelsen skal lave 
strategien – prioritering af indsatsområderne - og udvalgene tage sig af driften. 
 
Andre bestyrelsesmedlemmer kan ikke se problemet og mangler faktiske eksempler på problemet. 
Synspunktet her er, at det er bestyrelsesmedlemmers pligt at sætte sig ind i alle udvalgs arbejde inden 
bestyrelsesmøderne.  I forhold til indsatsområderne i planarbejdet, er det af bestyrelsen besluttet at 
videreføre nogle af de eksisterende indsatsområder, derfor har der ikke som ved første nationalparkplan 
været samme fokus på indsatsområderne.  Diskussionerne i bestyrelsen anses som værende gode og 
vigtige i forhold til at få indblik i udvalgenes arbejde og projekter. 
 
Debatten mundede ud i følgende: 
• At der ikke er begrundelse for at ændre arbejdsformen med udvalg, men der kan justeres i arbejdet 
• At der afsættes mere tid til behandling af projektbeskrivelserne inden tildeling af midler. 

3. Nationalparkplan 2018 – 2024 
 
Bilag 
PowerPoint præsentation fra Planseminar den 8. oktober 2016 
Referat fra Planseminar den 8. oktober 2016 
Indsatsområder – tilrettet efter planseminaret 
Nyt indsatsområde – Nationalparkens vandområder 
 
Sagsfremstilling 
Bestyrelse og Råd var samlet til dagsseminar på Fuglsøcentret den 8. oktober 2016 for at behandle de 161 
indkomne forslag fra Nationalparkplanens indledende offentlighedsfase, drøfte Nationalparkplanens afsnit 
om vision med beskrivelse af værdiord og profil samt endelig for at behandle og tilrette udkast til skemaer 
for Nationalparkplanens indsatsområder. 
Som det fremgår af referatet fra Planseminaret var der drøftelse af værdiordnens baggrund og berettigelse 
samt kvaliteten og udformningen af beskrivelsen af Nationalparkens profil. Endelig blev det fremført at der 
manglede noget om vores arbejde på kulturområdet i profilbeskrivelsen. På den baggrund vil sekretariatet 
på bestyrelsesmødet fremlægge alternative forslag til værdiord og profilbeskrivelse. 
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I drøftelsen af forslagene til indsatsområder blev det besluttet, at sekretariatet skulle udarbejde et forslag 
til nyt indsatsområde, som omhandler Nationalparkens vandområder. 
I Nationalparkens 4 udvalg blev de 15 udkast til indsatsområder behandlet og tilrettet. På bestyrelsesmødet 
vil indsatsområderne blive fremlagt til endelig drøftelse og godkendelse.    
 
Kulturudvalget besluttede at anmode Bestyrelsen om, at Sikring af fysisk kulturarv og kulturmiljøer flyttes 
fra en kan-opgave til en skal-opgave, og Friluftsområdet anmodede om at det samme gøres for 
indsatsområdet om Trafikale forhold. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at  
11. Værdiord og profil drøftes med det formål at træffe beslutning om endelig udformning af 

formuleringerne i forslaget til Nationalparkplan. 
12. Indsatsområdeskemaernes udformning godkendes som bilag til forslaget til Nationalparkplan. 
 
Beslutning:  
1. Bestyrelsen besluttede at fjerne profilpunkterne fra afsnittet om vision, de kan komme til udtryk ved 

beskrivelse af indsatsområderne. Første del af visionsafsnittet er fint, dog kan ordet afbalanceret 
forstås tvetydigt. 
Værdiordene er stadig til debat. 

2. Punkt 2 drøftes videre på mødet i december 
 
Bemærkninger 

Værdiord 
Bestyrelsen besluttede at koncentrere sig om værdiordene. 
Ordene skal danne grundlag for, hvad vi signalerer til omverdenen. 
 
Særklasse: Vi skal passe på ikke at signalere noget, vi ikke kan leve op til. Særklasse går på resultater, 
medens de to første ord går på handlinger. Der foreslås ”særlig” eller ”kvalitets-” eller ”kvalificerende” i 
stedet for. Omformuleringer med ”af høj kvalitet” m.v. blev også foreslået. 
 
Foreløbig har bestyrelsen peget på følgende værdiord: Tillidsskabende – engagerende   
Bestyrelsen kan komme med input frem til december mødet. 
 
Vand projektet  
Projektet er blevet oprettet på baggrund af bestyrelsesseminaret. 
I de første 15 projekter er der med gult markeret de punkter, som kan tages ud af de 15 projekter og 
overføres til det nye projekt. 
 
Nogle synes ikke, at der har været tid nok til at sætte sig ind det.  
 
Sekretariatet oplyste, at skemaerne med indsatsområderne danner baggrund for en prosatekst til planens 
handlingsdel, som bestyrelsen så skal drøfte. Skemaerne er ikke en del af planen, men et bilag.  
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Det blev foreslået at lave et dagsseminar med bestyrelsen for at drøfte indsatsområderne, men det var der 
ikke opbakning til.  
 
Det blev foreslået, atsekretariatet udarbejder et forslag til prosateksten til handlingsdelen på baggrund af 
skemaerne, og at denne prosadel danner baggrund for bestyrelsens drøftelse af indsatsområderne. Forslag 
til prosateksten kommer på dagsordenen i december, og der tages da stilling til, om det er nødvendigt med 
et ekstra møde for at få færdigbehandlet indsatsområderne. Foreløbig reserveres 10. januar 2017 til et 
sådant eventuelt møde. 
 
Vandprojektet oprettes som det 16. projekt, og de andre projekter revideres i henhold hertil. 
 
4. ”99 arter i Nationalpark Mols Bjerge” 
 
Bilag 
Projektbeskrivelse ”99 arter i Nationalpark Mols Bjerge” 
 
Sagsfremstilling 
Sekretariatet har i samarbejde med Naturhistorisk Museum i Aarhus udarbejdet en håndbog med 
Nationalparkens væsentligste naturtypers biodiversitet. Bogen giver et klarede billede af den særlige og 
truede natur i Nationalparkens gamle løvskove, heder og overdrev. 
 
Naturudvalget ønsker bogen publiceret og har på den baggrund udarbejdet en projektbeskrivelse med 
anmodning om frigivelse af midler til projektet.  
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at  
1. Projektbeskrivelsen for ”99 arter i Nationalpark Mols Bjerge godkendes” 
2. Der fra naturområdets 2016 budget godkendes frigivelse af bevilling kr. 50.000 til naturbogsprojekt  
 
Beslutning: Formandens indstillinger 1 og 2 godkendes. 
 
Bemærkninger: 

- ingen 
 
5. Rammeaftale for køb af bil  
 
Bilag 
Leverandørens Løsningsbeskrivelse Volkswagen Amarok  
Rammeaftale Biler – delaftale 4 – underskrevet. 
 
Sagsfremstilling 
På sidste bestyrelsesmøde godkendte bestyrelsen principielt indkøbet af en passende firehjuls trukket bil, 
men ønskede sagen bedre oplyst. 
 
Naturstyrelsen har gennemført en større udbudsrunde og har valgt Volkswagen som leverandør.  Der er 
mange fordele ved at handle under denne rammeaftale, da alle aspekter af handlen er gennemarbejdet, og 
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prisen rigtig god. Deres bud på en firhjulstrækker er en VW Amarok. En bil, der i udgangspunktet er noget 
dyrere end Toyota Hilux. Aftalen ligger som bilag 1.  
 
Overslagspris fra forhandleren:   
Bil                         180.940,00 kr. Bemærk at det er en 2,0 TDI V6 163 HK Trendline version  
Træk                         1.638,00 kr.  
Differentiale spærre         4.288,00 kr.  
Ladindsats i plast         4.101,00 kr.  
Metal lak                 4.382,00 kr.  
Pris i alt.                  195.349,00 kr. excl. reg. afgift og excl. moms. 
 
Maling i specialfarve koster 18.000 kr. Vurderingen er dog, at vi godt kan bruge en standardfarve.  
 
Som det fremgår af Rammeaftalen, er der en 5 årig serviceaftale inkluderet i prisen.  
Leasing bruges normalt ikke ved denne type handler, men bilen afskrives over 5 år.  
Vedrørende afgiftsfritagelse vurderer Skat umiddelbart, at vi kan opnå fritagelse, men de kan ikke give en 
endelig garanti, før de har ansøgningen i hånden, og der kan ikke søges, før man har et stelnummer, så her 
ligger en lille usikkerhed.   
Vi er ikke forpligtet til at benytte Naturstyrelsens rammeaftale, men det vurderes at være det en fornuftig 
ramme for handlen.  
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at der indkøbes en Amarok 2,0 TDI V6 163 HK Trendline version, gennem 
Naturstyrelsen rammeaftale.  
 
Beslutning 
Formandens indstilling godkendes 
 
Bemærkninger 

Spørgsmål om selvforsikring kommer på december mødet, der foregår afklaring om problemet.  
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7. Møde i Nationalparkernes Formandsforum – Orientering 
 
Sagsfremstilling 
De danske nationalparkers formandsforum holdt møde den 14. oktober 2016 i Nationalpark Vadehavet. På 
dagsordenen var der bl.a. punkter om ny rammeaftale med NST/SVANA, Nationalparkernes forsikringsvilkår 
og Naturmødet 2017. 
 
Formanden vil på mødet orientere nærmere om de 3 sager og vil herunder anmode om, at såvel bestyrelse 
som råd afsætter tid til at deltage i Naturmødet fredag den 19. maj 2017, hvor formændene vil arbejde for, 
at der sættes særlig fokus på de danske nationalparker. 
 
Bemærkninger  
 
Samarbejdsaftalen med NST/SVANA omfatter: arbejdsgiveransvar, forsikring, indkøbsaftaler, IT og 
økonomiadministration, og der undersøges i øjeblikket, hvordan det håndteres i andre ministerier. 
 
Visit Denmarks fælles markedsføring af nationalparkerne var et af emnerne. Nationalparkerne skal lave 
baggrundsmateriale og arrangere møder for fx udenlandske turister. 
 
Naturmødet 2017 ligger den 19.5. og nationalparkerne vil samlet være en aktiv deltager. Bestyrelse og råd 
opfordres til at deltage. Datoen er i forvejen reserveret til ekskursion, men denne kan så enten indarbejdes 
eller flyttes. 
 
 
8.   Velkomstcentret — Orientering 
 
Sagsfremstilling 
Arkitektkonkurrencen for Nationalparkens Velkomstcenter slutter den 1. november 2016.  
 
Herefter er det aftalt, at styregruppen sammen med de 3 fagdommere holder deres første møde den 8. 
november, det andet den 15. november og eventuelt et tredje den 22. november 2016. Det er planlagt at 
offentliggøre vinderprojektet den 6. december 2016. Der skal i den forbindelse indkaldes til pressemøde og 
afholdes et arrangement, som bestyrelsen opfordres til at deltage i. 
 
Bemærkninger 
 
Ingen bemærkninger 
 
Verner orienterede om Rådets behandling af fremsendte forslag fra Thorkild Hansen. Af referatet fra mødet 
fremgår følgende: 
På baggrund af fremsendte forslag og drøftelse i rådet, har rådet besluttet ikke at anbefale bestyrelsen at 
standse projektet om velkomstcenter og genoverveje.  
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9. Sekretariatets og bestyrelsesformandens aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde - Orientering  
 
Bilag 
Aktivitetsoversigt 
 
Sagsfremstilling 
Sekretariatet har udarbejdet en aktivitetsoversigt ultimo august til medio oktober 2016 som 
fremlægges til orientering. 
 
Bemærkninger 
 
Der er udarbejdet en samarbejdsaftale med DDNF, hvor bestyrelses ønsker er indarbejdet.  
Samarbejdsaftalen er bundet op på et konkret projekt.  
 
Geologiens dag arrangeres af Københavns Universitet, ikke af GEUS 
 
 
10. Eventuelt 
Susanne anmodede om at bestyrelsen tager stilling til forhold omkring Natomolen. 
Bestyrelsen skal ikke være politiserende. Det er den samme beslutning, som bestyrelsen tog i forbindelse 
med lokalplan for Egil Fischer parken. Bestyrelsen foretager sig ikke noget i forbindelse med Natomolen. 
 
Bestyrelsesmedlemmer skal have adgang til alle mapper i Filkassen. 
 
 


	Værdiord

