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Dagsorden til bestyrelsesmøde torsdag den 8. marts 2018 kl. 16.30 til senest 21.00 
 
Mødet holdes på sekretariatet Grenåvej 12, 8410 Rønde. Inden behandling af dagsorden vil 
sekretariatet give en kort præsentation af udstillingen i Karlsladen og en kort rundvisning på 
Jagtslottet. Vi skal derfor mødes kl. 16.30 ved Karlsladen (Grenåvej 14) og går kl. ca. 16.45 over 
til Jagtslottet. Vi vil lægge op til, at vi herefter starter behandlingen af dagsorden med punkterne 
om projektbeskrivelser og årsberetning. Hvis der er tid før vi spiser, præsenteres baggrunden for 
den tidligere bestyrelses beslutning om placering af Velkomstcentret ved Kalø. Peter Sand 
inviteres med til spisning og vil herefter komme med sit indlæg omkring fundraising.      
 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af årsberetning 2017 
3. Godkendelse af projektbeskrivelser til frigivelse af midler til Nationalparkens udvalg 
4. Strandhuset og Velkomstcenter  
5. Evt. 
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1. Godkendelse af dagsorden 
 

Dagsordenen blev godkendt  
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2. Årsberetning 

Bilag 
Årsberetning 2017 – vedhæftes som pdf og uddeles som printtryk på mødet 
 
Sagsfremstilling 
I henhold til regnskabsvejledningen for de danske nationalparker skal bestyrelsen årligt fremlægge 
en beretning. Beretningen kan læses som et supplement til den økonomiske rapportering, som 
nationalparkerne skal indsende til Miljøstyrelsen. Her skal alle aktiviteter, hvortil der er knyttet en 
økonomi, oplistes i et skema med angivelse af intern og ekstern økonomi samt udgifter til løn på 
det enkelte projekt. 
 
Årsberetningen beskriver nationalparkens projekter og aktiviteter inden for natur, kultur, 
friluftsliv, formidling samt erhverv gennem 2016. Beretningen indeholder også afsnit om 
bestyrelsens, rådets og udvalgenes arbejde gennem året samt om arbejde med 
udviklingsprojekter. 
 
Indstilling formanden indstiller årsberetningen til godkendelse 
 
 
Beslutning 

Årsberetningen blev godkendt med 14 dages frist for korrekturrettelser. 
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3. Godkendelse af projektbeskrivelser til frigivelse af midler til nationalparkens udvalg 

 
Bilag 
Projektbeskrivelser Naturudvalget 
Projektbeskrivelser Kulturudvalget 
Projektbeskrivelser Friluftsudvalget 
Projektbeskrivelser Erhvervsudvalget 
 
Sagsfremstilling  
I henhold til forretningsorden for Udvalg i Nationalpark Mols Bjerge kan udvalg på baggrund af en 
projektbeskrivelse få bestyrelsens godkendelse samt en bevilling til at igangsætte og afvikle et 
udviklingsprojekt inden for deres arbejdsområde.  
 
Naturudvalget har udarbejdet 6 projektbeskrivelser for anvendelse af kr. 290.000 af deres budget 
på kr. 600.000 for 2018. Projekter gennemgås af udvalgets formand og omfatter: 

1. Pulje til mindre projekter kr.:      40.000 
2. BiodiverCity I – naturprojekt på erhvervet areal    90.000 
3. BiodiverCity II – udvikle det generelle hovedprojekt    40.000 
4. Sandmarker - overvågning      20.000 
5. Råd til Råd – drift og naturplaner      50.000 
6. Basballeprojektet – hegning, sti m.v.     50.000 

      
Kulturudvalget har udarbejdet 3 projektbeskrivelser for anvendelse af kr. 325.000 af deres 
samlede budget på kr. 600.000 for 2018. Projekter gennemgås af udvalgets formand og omfatter: 

1. Registrering af kulturarv og kulturmiljøer kr.:   125.000 
2. Kulturarrangementer kr.:    150.000 
3. Skødshoved kr.:       50.000 

 
Friluftsudvalget har udarbejdet 7 projektbeskrivelser for anvendelse af kr. 465.000 af deres 
samlede budget på kr. 600.000 for 2018. Projekter gennemgås af udvalgets formand og omfatter: 

1. Augmentet Reality på Familiestien kr.:     50.000 
2. Fugletårn ved Gravlevstien kr.:      70.000 
3. Handicapadgang kr.:      30.000 
4. Mindre udefrakommende projekter kr.:   100.000 
5. Potentialerapport for vandreturisme kr.:     25.000 
6. Trafiktællinger i Mols Bjerge (endnu ikke godkendt i udvalget) kr.:   90.000 
7. Sammenhængende vandrestier i nationalparken  100.000 

 
Erhvervsudvalget har udarbejdet 6 projektbeskrivelser for anvendelse af kr. 485.000 af deres 
samlede projektbudget på kr. 600.000 for 2018. Projekterne gennemgås af udvalgets formand og 
omfatter: 
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1. Nationalparkens Serviceuddannelse og Servicenetværk kr.:  120.000 
2. Synlighedspakke kr.:    100.000 
3. Mikrostøtte til virksomheder kr.:      40.000 
4. Nationalparken på spisekortet kr.:   100.000 
5. Pulje til mindre projekter kr.:      75.000 
6. Et Outdoorcenter i dansk perspektiv     50.000 

 
Indstilling 
Formanden indstiller at  

1) Projektbeskrivelsen 1 til 6 fra Naturudvalget godkendes, og at der frigives i kr. 290.000 til 
projekterne af 2018-budgettet 

2) Projektbeskrivelserne 1 til 3 fra Kulturudvalget godkendes, og at der frigives i alt kr. 
325.000 til projekterne af 2018-budgettet 

3) Projektbeskrivelserne 1 til 7 fra Friluftsudvalget godkendes, og at der frigives i alt kr. 
465.000 til projekterne af 2018-budgettet 

4) Projektbeskrivelserne 1 til 6 fra Erhvervsudvalget godkendes, og at der frigives i alt kr. 
485.000 til projekterne af 2018-budgettet 

 
Beslutning 
 
Indstilling 1 blev godkendt 
Indstilling 2 blev godkendt 
Indstilling 3 blev godkendt 
Indstilling 4 blev godkendt  
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4. Velkomstcenter og Strandhuset 

 
Bilag 
PowerPoint vedrørende baggrund for beslutning om placering af Velkomstcenter ved Kalø 
Udtalelse om genetablering af strandeng ved Kalø 
 
Sagsfremstilling  
På sidste bestyrelsesmøde fremlagde Arkitema vinderprojektet for Velkomstcentret, 
ombygningsforslaget for Strandhuset inkl. overslag over ombygningsudgift.  
På baggrund af den efterfølgende debat og de spørgsmål, som blev rejst under behandlingen af 
punktet, samt på baggrund af forslag fra Else Brask vil vi denne gang starte med en grundig 
gennemgang af de forhold, som ligger bag den tidligere bestyrelses beslutning om placering af 
Velkomstcentret ved Kalø Slotsruin.  
Herefter er Peter Sand inviteret til at holde et oplæg i forhold til arbejdet med fundraising til 
Velkomstcentret.  
 
Vi skal på mødet bl.a. drøfte:  

 Hvordan vi forholder os til den nye pris for ombygning af strandhuset? 

 Hvordan vi forholder os til underskriftindsamlingen? 

 Hvordan vi forholder os til den politiske debat om udarbejdelsen af lokalplan? 

 Hvordan vi forholder os til den etapeopdeling af projektet, som den tidligere bestyrelse 
iværksatte? 

 Hvordan vi bedst bruger 2018, hvor det på grund af klagesagen ikke er muligt at flytte 
sekretariatet?  

 Hvordan vi skal arbejde med fundraising? 
 
Elsebeth Hansen har fremsendt en skrivelse på vegne af lektor emeritus Mogens Gissel Nielsen 
om, at en genetablering af strandeng efter flytning af parkeringsplads ikke er mulig. Skrivelsen er 
bilag til sagen.  
 
Indstilling 
Formanden indstiller de nævnte forhold til drøftelse 
 
Beslutning 
 
Det blev besluttet at arbejde for en placering af velkomstcentret ved Kalø Slotsruin. Margit Røgind 
var ikke enig i placeringen. 
Sekretariatet skal udarbejde forslag til formidling af projektets indhold.  
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5. Evt. 

 
Stier i Vistoft Plantage blev drøftet med mulighed for mødedeltagelse mellem bestyrelsen og 
Vistoft Plantage. 
 
Naturmødet blev debatteret. 
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