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Afbud: Rita M. Buttenschøn 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt 

2. Konstituering af bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge 
 
Sagsfremstilling 
I henhold til bestyrelsens forretningsorden skal der vælges en næstformand, som er stedfortræder 
for formanden ved dennes forfald. 
Formanden anmoder om, at bestyrelsens medlemmer overvejer, om man er interesseret i posten, 
samt om man har forslag til kandidater. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at der vælges en næstformand. 
 
Beslutning 
Jens Bjørn Andersen blev enstemmigt valgt til næstformand 
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3. Sekretariatets forpligtelser over for bestyrelsen 
 
Sagsfremstilling 
Et bestyrelsesmedlem har på baggrund af en konkret sag anmodet om, at bestyrelsen drøfter 
sekretariatets forpligtelser over for bestyrelsen, samt at det sker uden deltagelse af sekretariats 
medarbejdere. 
Den konkrete sag vedrører et brev af 11. december 2017 til bestyrelsen for nationalparken, som af 
afsenderen blev afleveret på sekretariatet med anmodning om, at det blev rundsendt/udleveret til 
bestyrelsens medlemmer. 
Brevets budskab er at orientere bestyrelsen om, at ét af de ministerudpegede medlemmer i 
bestyrelsen ikke er værdigt til at sidde i bestyrelsen. Som argumentation fremføres udsagn, som 
efter sekretariatslederens opfattelse, er både juridisk ukorrekte, injurierende og ærekrænkende. 
   
Sekretariatslederen undersøgte hos juristerne i Naturstyrelsen, om sekretariatet er forpligtet til at 
distribuere brevet videre, og får den 20. december vished for, at dette ikke er tilfældet. På den 
baggrund sendes samme dag en skrivelse til brevets forfatter med oplysning om, at det ikke vil 
blive videresendt til bestyrelsen. Det oplyses bl.a. i brevet, at en distribution af brevet kan være en 
overtrædelse af straffelovens § 267 om at viderebringe ærekrænkende udtalelser. 
 
Bestyrelsesmedlemmet ønsker en generel drøftelse af, hvordan sekretariatet skal håndtere en 
lignende situation.     
 
Indstilling 
Formanden indstiller sagen til drøftelse. 
 
Beslutning  
Bestyrelsen pålægger sekretariatet, at hvis der er tvivl om relevansen for bestyrelsen i indkomne 
sager, breve, tilbud eller lignende stilet til bestyrelsen/nationalparken, skal dette afgøres af 
formand, næstformand og sekretariatsleder i fællesskab. Der skal sendes en skrivelse til Jens 
Kristoffersen om at bestyrelsen er blevet orienteret om hans skrivelse. 
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4. Fuldmagtserklæring  
 
Bilag 
Fuldmagtserklæring til formand og næstformanden 
 
Sagsfremstilling 
Når sekretariatet skal effektuere bestyrelsesbeslutninger, som indeholder tinglysning af 
dokumenter på en ejendom kræver det, at hele bestyrelsen skriver under, hvis der ikke er udstedt 
en fuldmagt til personer, som kan gøre det på bestyrelses vegne. Af praktiske grunde og i sager 
hvor det ikke er muligt at afvente et kommende bestyrelsesmøde, er det af stor betydning for 
sekretariatets arbejde, at have en fuldmagtserklæring fra bestyrelsen. 
 
Der er på den baggrund udarbejdet en fuldmagtserklæring, som er formuleret således, at både 
formanden og næstformanden skal underskrive, for at fuldmagten er gældende på bestyrelsens 
vegne.  
 
Fuldmagten giver hjelm til, at formand og næstformanden på bestyrelsens vegne kan underskrive 
tinglysningsdokumenter, som omfatter køb og salg af fast ejendom samt andre servitutter til 
tinglysning. Med fuldmagten er formand og næstformanden endvidere påtaleberettiget i henhold 
til servitutter. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller at fuldmagtserklæringen godkendes og anmoder om, at 
bestyrelsesmedlemmerne underskriver den på mødet. 
 
Beslutning 
Fuldmagtserklæringen blev godkendt med to mindre tilretninger. 
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5. Lukkede bestyrelsesmøder 
 
Bilag 
Mail af 15. januar 2018 fra Jens Frydenberg, Miljøstyrelsen 
 
Sagsfremstilling 
Bestyrelsen godkendte på sidste møde ”Forretningsorden for bestyrelsen i Nationalpark Mols 
Bjerge”. I forbindelse med vedtagelsen blev det besluttet, at sekretariatet skulle undersøge 
lovligheden af lukkede bestyrelsesmøder.  
 
Som det fremgår af bilaget har Miljøstyrelsen oplyst at ” bestemmelsen om at bestyrelsesmøderne 
er lukkede, ikke er i konflikt med lovgivningen.” 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at besvarelsen fra Miljøstyrelsen tages til efterretning. 
 
Beslutning 
Blev taget til efterretning. Margit Røgind ønsker, at bestyrelsens møder skal være åbne for 
offentligheden. 
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6. Naturmødet 2018 
 
Sagsfremstilling 
Årets bestyrelses- og rådsekskursion er planlagt til Naturmødet i Hirtshals fra fredag den 25. maj til 
lørdag den 26. maj. I forhold til overnatning har det kun været muligt at reserveret 9 
dobbeltværelser i byen, hvorfor der skal lejes yderligere ét eller to sommerhuse i området. På den 
baggrund foreslår sekretariatet, at transporten til mødet foregår i privatbiler frem for i bus. 
Nationalparkerne indgår i programlægningen af mødet, og der forventes flere debatter relateret til 
nationalparkerne, hvor også nationalparkmedarbejdere og bestyrelsesformænd vil deltage.  
Seneste frist for tilmeldings i forhold til overnatning er 15. marts, og der arbejdes efter at 
overnatningerne bliver i enkeltværelser. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at nationalparkens bestyrelse og råd inviteres til naturmødet med 
beværtning i henhold til sagsfremstillingen. 
 
Beslutning 
Formandens indstilling blev godkendt. 
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7. Velkomstcenter 
 
Bilag 
Materiale vedr. Velkomstcentret fra sidste bestyrelsesmøde 
Vinderprojektet Velkomstcentret 
Strandhuset indretningsforslag 
 
Sagsfremstilling 
På sidste mødes var der ikke tid til at behandle punkt 7 om ”Velkomstcenter - orientering om 
status” hvorfor det blev udskudt til næste møde.  Sagsfremstillingen redegjorde kort for arbejdet 
siden 2013 og indeholdt to bilag. Dette materiale er vedhæftet som bilag og kan  gennemgås på 
mødet.  
 
Formand og sekretariatsleder har haft et møde med Direktør for Naturkraft Peter Sand, som har 
stor erfaring med fundraising. Han anbefalede, at følgende forhold er opfyldt, før der rettes 
henvendelse til de store danske fonde: 

 Bestyrelsen for Nationalparken og Byrådet i Syddjurs Kommune skal have udtrykt fuld 
opbakning til projektet. 

 Projektmaterialet til fondshenvendelse skal yderligere bearbejdes. 

 Der skal foreligge en samlet formidlingsplan for nationalparken (Trædestensprojektet). 

 Der skal være en rimelig egen/lokal  medfinansiering (egen opsparing, bidrag fra byråd og evt. 
lokale fonde). 

 
Arkitema er inviteret til at deltage i mødet for at: 

 Fremlægge vinderprojektet og materiale til fondshenvendelse 

 Redegøre for ombygning og udbudsmateriale for Strandhusets indretning til sekretariat  
 
Nationalparkens bygherrerådgiver deltager også i mødet. Det er planen, at hun før mødet har 
foretaget en kritisk gennemgang af tekniske og økonomiske bilag fra Arkitema. 
 
Indstilling  
Formanden indstiller at orienteringen tages til efterretning, og at bestyrelsen på sit næste møde 
fastlægger en strategi for fundraising til projektet eventuelt på baggrund af oplæg fra ekstern 
konsulent. 
 
Beslutning 
Formandens indstilling blev godkendt. 

8. Eventuelt 
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