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Sagsfremstilling med dagsorden til bestyrelsesmøde den 27. september 2017 
 
 
 
Mødet starter med en ekskursion omkring Øer, hvor Jens Reddersen vi orientere om flere af 
Nationalparkens naturprojekter i området. Vi mødes på naturarealet 500 m syd for parkeringspladsen til 
Øer Maritim Ferieby som har adressen Øerkrogvej nr. 2, 8400 Ebeltoft 
 
 
Herefter tager vi hen til Cafe Moeslund (Stockflethsvej 3, 8400 Ebeltoft) for at spise middag kl. 18 og 
holde møde. 
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Dagsorden til bestyrelsesmøde den 27. september 2017 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
 
2. Godkendelse af referat fra møde den 8. august 2017 

 
 
3. Velkomstcenter  

1) Tidsskema i tekst 
2) Tidsskema i diagram 
3) Referatnotat fra styregruppemøde den 5. september 2017  

 
4. Budget 2018  
 
5. Projektbeskrivelser for frigivelse midler til Nationalparkens udvalg 

1) Projektbeskrivelse Kulturudvalget: 20 Hot Spots i Nationalparken 
2) Projektbeskrivelse Erhvervsudvalget: Et outdoorcenter i dansk perspektiv 

 
6. Trædestensprojektet 

6.1. Indledningsbrev til Nordea Fonden 
 
7. Beskeden udvidelse af Nationalparkgrænsen  

1) Kort som viser beskedne udvidelser af Nationalparkgrænsen i Egens, ved Havmølleåen, vest 
for Agri og vest for Fuglsø.  

 
 
8. Ny bestyrelse og bestyrelsesseminar  
 
9. Orientering om sekretariatets og bestyrelsesformandens aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde 

9.1.  Aktivitetsoversigt 
 
10. Evt. 
  

https://filkassen.statens-it.dk/a/DL6y8J0-sqMevrLx/referatudkast-8-august-2017.pdf?l
https://filkassen.statens-it.dk/a/L7T8Sr40_AQ9tPxL/3.1%20Tidsskema%20i%20tekst.pdf?l
https://filkassen.statens-it.dk/a/FYvagoQL2tMHi9qD/3.2%20Tidsskema%20i%20diagramform.pdf?l
https://filkassen.statens-it.dk/a/KynhzLqp4Zw5KeHN/3.3%20Referatnotat%205-9-2017.pdf?l
https://filkassen.statens-it.dk/a/WJGsfskRrCxKkax_/5.1%20Projektbeskrivelse%20-%20Kultur%2020%20Hot%20Spots%20i%20Nationalparken.pdf?l
https://filkassen.statens-it.dk/a/UStgs8CrYOZDK2Cy/5.2%20Projektbeskrivelse-Erhverv%20Outdoorcenter%20i%20dansk%20perspektiv.pdf?l
https://filkassen.statens-it.dk/a/TLQMgt00DNRetAyD/6.1%20Indledningsbrev%20til%20Nordea.pdf?l
https://filkassen.statens-it.dk/a/Ap5VJpMeVXIQnlUn/7.1%20Ny%20afgr%C3%A6nsning%20-%20forslag.pdf?l
https://filkassen.statens-it.dk/a/Ap5VJpMeVXIQnlUn/7.1%20Ny%20afgr%C3%A6nsning%20-%20forslag.pdf?l
https://filkassen.statens-it.dk/a/F2ueUIbrngkFa55R/9.1%20Aktivitetsoversigt%20aug-sept%202017.pdf?l
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1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt 

2. Godkendelse af referat fra mødet den 8. august 2017 
Referatet blev godkendt 

3. Velkomstcenter - orientering 
 
Bilag 
3.1 Tidsskema i tekst 
3.2 Tidsskema i diagram 
3.3.Referatnotat fra styregruppemøde den 5. september 2017  
 
Sagsfremstilling 
Styregruppen har holdt seneste møde den 5. september 2017. På mødet blev status på arbejdet 
gennemgået. I forhold til Strandhuset var der fokus på lejekontrakt, myndighedsbehandling, 
Arkitemas indretningsforslag samt behovet for bygherrerådgivning. I forhold til velkomstcentret 
var der fokus på lokalplan, tilknytning af bygherrerådgiver samt arbejdet med fundraising. 
Formanden vil redegøre nærmere for drøftelserne på mødet. 
 
Til skabelse af et bedre overblik over status for projektet, og som baggrundsnotat til overdragelse 
af projektet til den nye bestyrelse, er der udarbejdet et tidsskema i tekst og diagram som 
fremlægges til orientering. 
 
Bemærkninger 
 
Skemaet giver et godt overblik. 
 
Der arbejdes i øjeblikket på en lejekontrakt mellem Nationalparken og NST omkring Strandhuset. 
 
Styregruppen skal også nytænkes, men Peter Brostrøm bør fortsætte i styregruppen som lodsejer. 
 
 

4. Budget 2018 
 
 
Sagsfremstilling 
 
På sidste møde drøftede bestyrelsen en fordeling af Nationalparkens midler for 2018 mellem 
administration, formidling m.v. og udviklingsprojekter på de fire udvalgsområder. Den ramme til 
udviklingsprojekter som fremgik af sagsfremstillingen var ikke helt korrekt, idet de udmeldte 
midler til projekter indeholdt projektløn og fælles udgifter til frivillige, hvilket gav en meget skæv 
fordeling af midler til projekter.  

https://filkassen.statens-it.dk/a/L7T8Sr40_AQ9tPxL/3.1%20Tidsskema%20i%20tekst.pdf?l
https://filkassen.statens-it.dk/a/FYvagoQL2tMHi9qD/3.2%20Tidsskema%20i%20diagramform.pdf?l
https://filkassen.statens-it.dk/a/KynhzLqp4Zw5KeHN/3.3%20Referatnotat%205-9-2017.pdf?l
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Hermed fremlægges et revideret overordnet budget for 2018. Dette skal dels danne baggrund for 
budgetindberetningen til Miljøministeriets økonomiafdeling pr 1. oktober og dels fastlægge 
fordelingen af puljen til udviklingsprojekter inden for natur, kultur, friluftsliv og erhverv: 
 

Grundbudget 2018  Bevilling  
Tilskud fra 
Friluftsrådet Budget i alt 

Administration  kr. 2.169.000,00  
 

 kr.          2.169.000,00  
projektløn  kr. 1.331.000,00  

 
 kr.          1.331.000,00  

Natur og landskab  kr.    600.000,00  
 

 kr.             600.000,00  
Kultur 

 
 kr.    600.000,00  

 
 kr.             600.000,00  

Formidling  kr. 1.000.000,00  
 

 kr.          1.000.000,00  
Erhverv 

 
 kr.    600.000,00  

 
 kr.             600.000,00  

Friluftsliv 
 

 kr.    600.000,00   kr.       471.000,00   kr.          1.071.000,00  
Frivillige 

 
 kr.    300.000,00   kr.         21.050,00   kr.             321.050,00  

Velkomstcenter  kr.    500.000,00  
 

 kr.             500.000,00  
 I alt    kr. 7.700.000,00   kr.      492.050,00   kr.          8.192.050,00  

 
Velkomstcenter/indretning 
Strandhuset 

 kr.1.500.000,00  tages fra opsparing  
 Samlet budget: 
kr.        9.692.050,00  

  Indstilling 
Formanden indstiller grundbudget 2018 til godkendelse 
 
Beslutning 
Formandens indstilling blev ikke godkendt.  
 
Bemærkninger 
 
Der er ikke enighed om fordelingsnøglen mellem udvalgene. Der var en del debat omkring 
fordelingsnøglen til de forskellige formål. Naturområdet indeholder også geologien, og udvalgets 
formand på naturområdet mener, at det bør tilgodeses mere i fordelingen. 
Der var ønske om, at tilskud fra Friluftsrådet skal indarbejdes i Friluftslivets budgetter. 
 
 

5. Projektbeskrivelser til frigivelse af midler til Nationalparkens udvalg 
 
Bilag  

5.1. Projektbeskrivelse Kulturudvalget: 20 Hot Spots i Nationalparken 
5.2. Projektbeskrivelse Erhvervsudvalget: Et outdoorcenter i dansk perspektiv 

https://filkassen.statens-it.dk/a/WJGsfskRrCxKkax_/5.1%20Projektbeskrivelse%20-%20Kultur%2020%20Hot%20Spots%20i%20Nationalparken.pdf?l
https://filkassen.statens-it.dk/a/UStgs8CrYOZDK2Cy/5.2%20Projektbeskrivelse-Erhverv%20Outdoorcenter%20i%20dansk%20perspektiv.pdf?l
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Sagsfremstilling  
Nationalparkens udvalg kan på baggrund af en projektbeskrivelse få bestyrelsens godkendelse 
samt en bevilling til at igangsætte og afvikle et udviklingsprojekt inden for deres emneområde.  
 
Kulturudvalget har tidligere fået godkendt projektbeskrivelser, til anvendelse af kr. 440.000 af 
deres samlede budget på kr. 650.000 for 2017. Kulturudvalget fremlægger hermed 
projektbeskrivelse for anvendelse af yderligere kr. 50.000 til projektet 20 Hot Spots i 
Nationalparken. 
 
Erhvervsudvalget har tidligere fået godkendt projektbeskrivelser for deres samlede budget på kr. 
650.000 for 2017. Udvalget har besluttet at omdisponere sit budget for indeværende år, således at 
der kan frigives 150.000 kr. til projektet indenfor den bevilgede budgetramme. Beløbet ønskes 
tilvejebragt ved anvende 110.000 kr. fra uforbrugte midler i projektet Merchandise, 25.000 kr. fra 
uforbrugte midler i projektet Mikrostøtte og 15.000 kr. fra uforbrugte midler i projektet 
Nationalparken på Spisekortet. 
 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at  

1) Projektbeskrivelsen 20 Hot Spots i Nationalparken godkendes og at der frigives kr. 50.000 
til projekterne af Kulturudvalgets 2017 budget 

2) Projektbeskrivelsen Et outdoorcenter i dansk perspektiv godkendes og at Erhvervsudvalget 
må budgetomplacere kr. 150.000 af bevilgede midler i 2017. 
 
 

Beslutning 
1) Formandens indstilling blev godkendt med indføjelse i tilsagnet, at 

Nationalparken skal have ejerskab af resultatet 
 og  

2) blev godkendt 
 
 
Bemærkninger 
 
Ad 2.    Der er tale om en undersøgelse, ikke etablering af noget.  
Resultatet af undersøgelsen kan udmunde i fysiske / digitale platforme, men det bliver aktørerne, 
der ejer det, ikke nationalparken. 
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Formålet er at gøre outdoor aktiviteter og aktører inden for outdoor synlige på et samlet sted for 
turisterne.  Første del går på at kortlægge, hvad der i forvejen er på området og stederne, 
ligeledes skal det klarlægges, hvad området og naturen har af særlige potentialer og restriktioner. 
 
Der kan gives tilskud på 600.000 andre steder fra, så budgettet på projektet bliver 800.000. 
Der er afsat 300.000 til en projektmedarbejder. 
 
Det er vigtigt, at vi ikke laver noget, der vil konkurrere med Velkomstcentret og mindske dets betydning. 
Det er vigtigt, at Nationalparkens rolle er klart defineret. 
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6. Trædestensprojektet  
 
Bilag 

6.1. Brev til Nordea Fonden 
 
Sagsfremstilling 
Sekretariatet arbejder med fundraising til projekter inden for hovedparten af Nationalparkens 
formål.  
 
På formidlings- og friluftsområdet har fonde efterspurgt en samlet beskrivelse af 
Nationalparkfondens strategi og initiativer for udvikling af området, før de ønsker at tage stilling til 
ansøgninger vedrørende enkeltprojekter.    
 
Strategien og indsatserne er klart beskrevet i den nye nationalparkplan og sekretariatet ønsker i 
lighed med andre nationalparker at udmønte og konkretisere bestyrelsens planlægning på frilufts- 
og formidlingsområdet gennem et såkaldt trædestensprojekt. Trædestenstilgangen har bl.a. 
stærke kvaliteter i forhold at skabe overblik og sammenhæng mellem initiativerne samtidig med 
hele modeltilgangen tager udgangspunkt i brugernes behov.  
 
Sekretariatet ønsker at udarbejde et trædestensprojekt som alene bygger på nationalparkplanens 
beskrevne indsatsområder på formidling- og friluftsområdet. Trædestensprojektets elementer har 
alle til formål at hæve kvaliteten af oplevelserne i Nationalpark Mols Bjerge samtidig med, at de 
skal tiltrække flere gæster og nye brugergrupper til området. 
 
Trædestensprojektets altoverskyggende element er selvsagt Velkomstcentret, som økonomisk 
forventes at udgøre omkring 80 % af det samlede anlægs- og formidlingsbudget i projektet.  
 
For at komme i en tættere dialog med en fond, som normalt ikke donerer midler til anlægsudgifter 
men som har meget fokus på friluftsformidling, har sekretariatet udarbejdet et brev med en 
beskrivelse af trædestensprojektet. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at åbningsbrevet til Nordea Fonden godkendes 
 
Beslutning 
Bestyrelsesformandens indstilling blev ikke godkendt.  
Den nye bestyrelse skal involveres.  
 
Bemærkninger 
 

https://filkassen.statens-it.dk/a/TLQMgt00DNRetAyD/6.1%20Indledningsbrev%20til%20Nordea.pdf?l
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Bestyrelsen ønsker, at en bestyrelsesbeslutning om trædestensprojektet findes, før der sendes 
brev. Bestyrelsen ønsker, at brevet restruktureres, så det fremgår klart, at Velkomstcentret har 
den største prioritet. Der skal være mere om, hvad vi vil med projektet, nu er der kun 1½ linje. 
 
Der står ikke noget i projektet, som ikke er i Nationalparkplanen, bortset fra stedsangivelserne af 
trædesten. 
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7. Beskeden udvidelse af Nationalparkgrænsen 
 
Bilag 

7.1. Kort som viser beskedne udvidelser af Nationalparkgrænsen i Egens, ved Havmølleåen, vest 
for Agri og vest for Fuglsø.  

 
Sagsfremstilling 
I henhold til Nationalparkloven kan ministeren for området ændre afgrænsning af Nationalparken 
gennem fremlæggelse af en ny bekendtgørelse. Hvis der er tale om en beskeden udvidelse af 
parken, som berørte lodsejere selv har anmodet om, kan ministeren foretage ændringen 
umiddelbart.   
 
Bestyrelsen har fra Nationalparkens etablering haft en klar holdning til spørgsmål om af ændring 
af Nationalparkgrænsen: I den første planperiode ville man ikke over for ministeren kunne 
anbefale nogle former for ændring af grænsen. I den indledende offentlighedsfase til den anden 
nationalparkplan ønskede bestyrelsen ikke selv at bringe emnet til debat men tilkendegav, at man 
var indstillet på at anbefale relevante og hensigtsmæssige beskedne udvidelser af 
nationalparkgrænsen overfor ministeren. Som det fremgår af den nye nationalparkplan, er 
bestyrelsen i den nye planperiode indstillet på at drøfte større udvidelser, hvis der er den 
nødvendige lokale opbakning fra lodsejerne. 
 
På baggrund af bestyrelsens tilkendegivelse ved planrevisionen har sekretariatet modtaget 4 
anmodninger fra lodsejere om at blive inddraget i Nationalparken. 
I Egens og ved Havmølleåen har lodsejeren skel direkte op til den eksisterende 
nationalparkgrænse, mens der vest for Agri og Fuglsø ligger ejendomme mellem den lodsejer, som 
har anmodet om at blive inddraget og nationalparkgrænsen. For de ejendomme som ligger 
imellem, og som er medtaget inden for den nye afgrænsning, har sekretariatet lodsejererklæringer 
med positiv tilkendegivelse om at indgå i nationalparken.   
 
Indstilling  
Formanden indstiller, at bestyrelsen fremsender en anmodning til ministeren om at foretage de 4 
beskedne udvidelser som fremgår af kortbilaget. 
 
Beslutning 
Formandens indstilling blev godkendt. 
 
Bemærkninger 
 Der var debat om begrundelserne for ansøgningerne.  

https://filkassen.statens-it.dk/a/Ap5VJpMeVXIQnlUn/7.1%20Ny%20afgr%C3%A6nsning%20-%20forslag.pdf?l
https://filkassen.statens-it.dk/a/Ap5VJpMeVXIQnlUn/7.1%20Ny%20afgr%C3%A6nsning%20-%20forslag.pdf?l
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8. Ny bestyrelse og bestyrelsesseminar  
 
Sagsfremstilling 
Funktionsperioden på 4 år for den siddende bestyrelse udløber 1. oktober 2017. Miljø- og 
fødevareminister er i gang med at nedsætte en ny bestyrelse, og han har udsendt brevet til de 10 
foreninger og myndigheder m.v., som sammen med en ny formand får plads i den nye bestyrelse. 
De foreninger, som ikke længere kan sidde i bestyrelsen er også orienteret af ministeren. 
 
Lørdag den 18. november 2017 er der planlagt et dagseminar for den gamle og nye bestyrelse.  
 
Bemærkninger 
 
Erling orienterede om status, der er nogle nuværende organisationer, som ikke længere er med, 
og Danmarks Jægerforening er kommet ind.  Det er Museum Østjylland og lodsejerforeningerne, 
som ikke er kommet med i den nye bestyrelse. 
 
Det blev debatteret, om bestyrelsen skal sende brev til ministeren og opfordre til, at Museum 
Østjylland tages med. Et brev på 4-5 linjer.  
 
Et flertal i bestyrelsen ønsker at sende brevet.  
 
Fx ”Et flertal i bestyrelsen ser det som en mangel, at Museum Østjylland ikke er med, og 
bestyrelsen er bekymret for den lokale forankring, idet 80 % af Nationalparken er privat ejet” 
 
Peter Brostrøm ønsker at blive holdt uden for brevet, som han ikke kan stå inde for. 
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9. Orientering om sekretariatets og bestyrelsesformandens aktiviteter siden sidste 
bestyrelsesmøde 

 
Bilag  

9.1. Aktivitetsoversigt 
 
Sagsfremstilling  
Sekretariatet har udarbejdet en aktivitetsoversigt primo august til medio september 2017 som 
fremlægges til orientering.  
 
Bemærkninger 
Ingen 
 
 

10. Eventuelt 
Ingen punkter 

https://filkassen.statens-it.dk/a/F2ueUIbrngkFa55R/9.1%20Aktivitetsoversigt%20aug-sept%202017.pdf?l
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