
Referat fra Rådsmøde den 20.9.2017  
 
Til stede: 
Thomas Secher Jensen  
Reidar Lænø 
Joy Klein 
Thorkild Hansen 
Bent Dall 
Geert Bilander  
Arild Anthonsen 
Kim W. Olesen 
Hanne Sloth 

Erling Post 
 
Fra Sekretariatet: Mika Leth Pedersen, Nete Thomsen 
 
Afbud fra Verner Damm, Jette Sørensen, Jørgen Møller, Bo Kristensen, Jens Henrik Petersen, 
Flemming Hørsted. 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Godkendelse af referatnotat fra møde den 19. juni 2017. 
Referatnotatet blev godkendt. 
 

3. Gennemgang af bestyrelsesbeslutninger på møder den 20. juni og 8. august 2017. 
 
Erling orienterede. Det overejende arbejde har bestået i udarbejdelse og godkendelse af 
nationalparkplanen. Der arbejdes p.t. med mindre udvidelser af Nationalparken. 
 
Velkomstcentret og flytning af sekretariatet har været et andet stort punkt. Bestyrelsen har 
bevilget 125.000 kr til opmåling, indretning og indhentning af tilbud for indretningen af 
Strandhuset. Der skal tilknyttes en bygherrerådgiver, som ikke er Arkitema, og der skal en lokal 
advokat på til udarbejdelsen af kontrakten med bygherrerådgiveren.  Indretningen af Strandhuset 
til kontor og formidlingsformål anslås at koste 1,5 mio. kr., som tages af vores opsparing. 
 

4. Gennemgang og drøftelse af dagsordenspunkter til bestyrelsesmøde 27. september 2017. 
 
Der er udsendt dagsorden til bestyrelsen med punkterne: 
• Velkomstcentret, tidskema og beskrivelse. Lokalplanen for Strandhuset forventes færdig i juni 2018.   



• Budget med beslutning om forbrug til projekter skal godkendes for 2018. Der var på sidste møde 
udmeldt et beløb, som viste sig ikke at holde stik, så det behandles igen på kommende møde. 

 
• Der vil blive behandlet frigivelse af midler til to projekter: 20 Hotspots og Kyst- og naturturisme. 
 
• Trædestensprojektet er en overordnet beskrivelse af Nationalparkens formidling, primært til brug for 

ansøgninger til fonde. Det viser formidlingssteder og 2 underliggende formidlingsniveauer for hele 
nationalparken. Det meste af det, har vi i forvejen, og det er alt sammen en del af den nye 
nationalparkplan.  Bestyrelsen behandler også en åbningsbrev til Nordea fonden som indgang til 
ansøgning om midler til formidling.  

 
• Mindre udvidelser af Nationalparken vil blive behandlet. 
 
• Der vil være orientering om status på udpegningen af den ny bestyrelse.  

 
 
• Den eksisterende bestyrelse og rådet vil blive inviteret til julemiddag sammen med ny bestyrelse den 

14. december. 
 
 

5. Orientering om status for arbejdet med flytning sekretariat til Strandhuset og opførelsen af 
Velkomstcentret. 

Der er redegjort for punktet ovenfor. 
  
 

6. Orientering fra udvalgsmøderne i uge 34 ved en rådsrepræsentant, som kontaktes inden 
mødet. 

 
Friluftsudvalget, Erling orienterer. 
 
Friluftudvalget har især beskæftiget sig med ridning. Der er etableret en gruppe, der skal arbejde 
med ridestierne i Mols Bjerge. Især de store indhegninger giver rytterne problemer.  
Der arbejdes med et fugletårn ved Skærsø.  
Junior ranger projektet skal genstartes. 
 
Erhverv og logoudvalget, Hanne orienterer. 
 
Netværket er en stor succes, der er 100 personer fra 47 virksomheder. 
Tilladelser til brug af logo. Udvalget passer godt på logoet, og der skal opfyldes nogle krav for at få 
tilladelsen.  Mjødgården har fået fornyet sin tilladelse, der er givet tilladelse til en 
honningproducent fra Feldballe, og Holmgård har fået tilladelse til brug af logo på kød. 
Ella Bella bøgerne er en stor succes og uddeles gratis fra netværksvirksomhederne.  
Outdoorfestivalen har evaluering i denne uge, men det hang ikke rigtig sammen. Der burde have 
været tre aktører: byen, Nationalparken og Maltfabrikken, men der har kun været en orientering, 
ikke en inddragelse. 
 
 



Natur, Reidar orienterer. 
 
Sidste udvalgsmøde blev aflyst, men Jens har orienteret medlemmerne løbende. Udvalget mener, 
det er meget uheldigt at mødet blev aflyst, idet det gerne ville have bidraget med noget til 
plejeplaner og naturplaner i bl.a. Basballe. 
 
Kultur, Bent orienterer. 
 
Udvalget har debatteret næste års budget, men udgangspunktet var forkert, så det skal om igen. 
Der er givet tilsagn til Kunstgruppen Djurs til udstillingsmateriel til en udstilling om at bo i 
Nationalparken. Udstillingsmateriel skal kunne bruges af Nationalparken, hvis ikke gruppen bruger 
det samtidigt. 
På mødet orienterede Adam Becher om et stort projekt til næste år om formidling af, hvad det har 
betydet at have området som base. Projektet indeholder malerier i naturen, digte i naturen (på 
store stål plader) samt video.  
Museum Østjylland orienterede om to projekter: Sogneprojektet og Åbne udgravninger. Det sted, 
der ønskes udgravet, er ikke egnet til, at publikum kan grave, det bliver mere forskningsorienteret. 
Forespurgt om prioriteringen af de to projekter meddelte Museum Østjylland, at åbne 
udgravninger har størst prioritet, og at sogneprojektet kan udskydes. 
 
 

 
7. Orientering om nedsættelse af ny bestyrelse og nyt råd og herunder indkaldelse af forslag 

til rådsrepræsentation i den nye periode. 
Hvis man som rådsmedlem allerede nu ved, at den forening man repræsenterer ønsker at komme 
i betragtning ved bestyrelsens udpegning af et nyt råd anmodes man om at skrive et par ord om 
det til sekretariatet, som vil forelægge det for den nye bestyrelse, som suverænt beslutter, hvem 
der kommer i rådet. Der er ikke nyt omkring udpegningen af bestyrelsen. 

 
 

8. Evaluering af udvalgsstruktur og rådsarbejdet i den 2. bestyrelsesperiode.  
 
 

Erling ønskede at høre rådets sammenligning af de to perioder. 
I første bestyrelsesperiode blev rådet ikke brugt, i anden bestyrelsesperiode blev der dannet 
udvalg med repræsentanter fra både råd og bestyrelse, så rådsmedlemmernes kompetencer blev 
draget ind i grundlaget for bestyrelsesbeslutninger. 
 
Thomas, der var formand i første periode, mente at den første periode var meget frustrerende på 
grund af bestyrelsens måde at arbejde på. Rådet var uden indflydelse. I denne periode fungerer 
udvalgene rigtig godt arbejder seriøst. Men det samlede råd kunne godt nøjes med at mødes en 
gang om året.   
 
Gert mener at der godt kunne ses nærmere på grænsefladerne mellem udvalgene, idet en del 
projekter vedrører mere end et udvalg. 



 
Hanne mener, at det er godt, at rådet mødes 3 gange om året, så man kan høre, hvad de andre 
laver.  
Reidar fremhævede, at rådet er en unik mulighed for at danne bro til lokalområdet, og at 
rådsmedlemmerne derigennem har fjernet en del spøgelser.  
 
Arrild mente også at rådsmøderne med gensidig orientering er værdifulde, det giver også 
rådsmedlemmerne mulighed for at vide, hvem man eventuelt skal anbefale folk at kontakte, hvis 
man bliver spurgt om noget.  
 
Konklusion: Erling kan anbefale til den nye bestyrelsesformand, at udvalgsstrukturen fortsætter. 
 
 

9. Evt. 
 


