
Referat af rådsmøde den 10. oktober 2016  
16.30 til 19.30 i Jagtens Hus, Molsvej 34, 8410 Rønde mødet holdes i møderummet Rådyret 
 
Til stede:  
Verner Damm, Joy Klein, Bo Kristensen, Jørgen Lund, Bent Dall, Jens H. Petersen, Reidar Lænø, Flemming 
Hørsted, Kim W. Olesen, Hanne Sloth, Arrild Anthonsen 
 
Fra Sekretariatet: Mika Leth Pedersen, Nete Thomsen 
 
Afbud fra Jette Sørensen, Thomas Secher Jensen, Thorkild Hansen, Geert Bilander  
  
 Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt 
 

2. Godkendelse af Referatnotat fra møde den 28. april 2016. Referatnotat blev godkendt 
 

3. Orientering om vigtige beslutninger og drøftelser på de 2 seneste bestyrelsesmøder (referat 1 og 
referat 2) – herunder budgetrammer for projekter og udvalgenes rolle i det videre arbejde med 
projektbeskrivelser. 

 
Verner orienterede om de seneste to bestyrelsesmøder, specielt blev fremhævet 
• Ansættelse af Kristian Herget i Nationalpark Mols Bjerge, fordi Friluftsrådets tilskud fremover gives som 

projektstøtte. 
• Partnerskab mellem Nationalparken, Naturstyrelse og Syddjurs Kommune omkring Gravlevstien, hvor 

Nationalparken tager sig af publikumsfaciliteter. 
• Redegørelse og debatoplæg i forbindelse med den nye nationalparkplan er rundsendt pr. post. 
• Det færdige konkurrenceprogram til arkitektkonkurrencen for Velkomstcentret er udsendt. 
• De 5 arkitekter og de 3 fagdommere er udpeget. 6.12.2016 udpeges vinderen. Der skal et projekt på 

bordet inden der fundraises igen. 
• Dialogmøde med Syddjurs Kommune, Naturstyrelsen og Nationalparken har været meget konstruktivt 

med fokus på løsning af problemer i forhold til toiletter og stier, både med vedligeholdelse, afmærkning 
m.v. 

• Kalø App udvidelse til at kunne vise området, når man står oppe i tårnet, blev godkendt. 
• Et tilskud til yderligere udredning af landskabsdannelsen til kr. 80.000 blev godkendt. 
• Budgetrammerne for de enkelte udvalg blev godkendt med 950.000 kr. til naturområdet, og 650.000 til 

de andre tre områder hver. 
• Indkøb af tjenestebil til Nationalparken behandles og skal på bestyrelsesmøde igen til godkendelse. 
• Retningslinjer for brug af logo er blevet revideret og godkendt af bestyrelsen. Det drejer sig specielt om 

det nye partnerskabslogo. 
• Et samarbejde med Den Danske Naturfond omkring naturpleje i Mols Bjerge er under udarbejdelse. 
• Nationalparkens kvalitetsvandresti giver problemer i Vistoft Plantage. Stien åbnes på lørdag, og der 

arbejdes videre med løsning af problemerne. Der er forskellige holdninger i bestyrelsen til, hvordan 
situationen håndteres, der er søgt bistand hos fredningsnævnet. 

 
 

4. Orientering fra seneste udvalgsmøder ved en rådsrepræsentant. 
De væsentligste punkter på seneste udvalgsmøder har været budgettet, hvor hvert udvalg har indstillet et 
projektbudget til bestyrelsen med projekter i indsatsområderne. 
Udvalgene har ligeledes afholdt offentlige møder om nationalparkplanen siden sidste rådsmøde. 

https://filkassen.statens-it.dk/a/P5ENQRyRDUYtkQ1C/2.%20Referatnotat%20r%C3%A5dsm%C3%B8de%2028.4.2016.pdf/
https://filkassen.statens-it.dk/a/J7WjBAS1owI1taMH/3.1%20Referat%20af%20bestyrelsesm%C3%B8de%20den%2011%20maj.pdf/
https://filkassen.statens-it.dk/a/TP65rm_-uate_rmt/3.2%20Referat%20af%20bestyrelselsesm%C3%B8de%20den%20%205.%20september.pdf/


 
• Friluftudvalget gennemgik budgettet og fortalte at der var få deltagere men mange forslag på deres 

offentlige møde. 
 
• Kulturudvalget havde indstillet åbne udgravninger, hvis bestyrelsen ville afsætte tilstrækkelige midler til 

det. Bestyrelsen valgte ikke at give ekstra, så der bliver ikke åbne udgravninger i 2017. 
Vi havde trukket os fra wooden-island projektet, men det store projekt er urealiserbart, og hvis 
kommunen kan få midler til det oprindelige lille projekt, har kulturudvalget penge til at være med, fordi 
åbne udgravninger ikke bliver til noget. 

 
• Erhvervsudvalget nævnte de projekter, som fylder meget i udvalget, serviceuddannelse, -netværk og 

merchandise.  På det offentlige møde var der stor lyst blandt deltagerne til at give feed back. 
Grænseproblematikken i forhold til logo og partnere optager også udvalget. Merchandise skal 
organiseres på en anden måde. 

 
• Naturudvalget har haft gode debatter omkring Den Danske Naturfond og Biodivercity projektet. I 

naturudvalgets budget er der givet 300.000 kr. til at etablere samarbejde med Naturfonden. Projektet 
Råd til Råd er også debatteret set i lyset af Naturstyrelsens kommende indsats. 

 
 

5. Nationalparkplanen – drøftelse af indkomne forslag og indsatsområder. Planseminaret afviklet to 
dage tidligere – hvordan gik det set fra rådets position.  

 
Komentarer til seinaret: 
God proces, velforberedt sekretariat. 
Skemaer med indkomne forslag og indsatsområder gav godt overblik. 
Det med visionen kom lidt ind fra sidelinjen, men godt, og godt at få udvalgsmøderne. Værdiordene 
passer til sekretariatet, de skal også passe til nationalparken. 

 
 

6. Mødekalender 2017. 
 

7. På baggrund af oplæg fra Thorkild Hansen (bilag og supplerende bilag) anmodes rådet om at 
anbefale bestyrelsen, at standse projektet med velkomstcentret og genoverveje en ny samlet 
strategi for fysiske formidlingssteder og partnerskaber samt digital formidling. Uanset udfaldet af 
rådets behandling af forslaget anmodes rådet om, at forslaget og vedhæftede oplæg i sin helhed 
forelægges bestyrelsen vedrørende velkomstcentret.  

 
På baggrund af fremendte forslag og drøftelse i rådet har rådet besluttet ikke at anbefale 
bestyrelsen at standse projektet om velkomstcenter og genoverveje. Rådet bakker bestyrelsen op. 
 

 
8. Evt. 

  
Bilag til punkterne er vedhæftet denne mail, ligger i Rådets Filkasse men kan også hentes direkte ved at 
klikke på hyperlinket i dagsordenteksten. 
  
  
Ingen emner 

https://filkassen.statens-it.dk/a/Rsxz2WXMc91UzHPa/5.1%20Reformulerede%20forslag%20opdelt%20p%C3%A5%20emner.pdf/
https://filkassen.statens-it.dk/a/eU6qelpOqnFrTqp5/5.2%20Indsatsomr%C3%A5der%20i%20skema%20-%20planseminar.pdf/
https://filkassen.statens-it.dk/a/DyO65iwjuuwdI7rl/6.%20M%C3%B8dekalender%202017.pdf/
https://filkassen.statens-it.dk/a/NkSFfxVEhXYkRIV8/7.1%2026.07.2016%20ALTERNATIVER%20TIL%20ET%20CENTRALT%20VELKOMSTCENTER.%20Thorkild%20Hansen.pdf/
https://filkassen.statens-it.dk/a/GxBn4jgQZ-oJEGfh/7.2%2022.09.16%20BILAG%20OG%20SUPPLEENDE%20OPLYSNINGER.%20THORKILD%20HANSEN.pdf/

