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Mens der bygges på Maltfabrikken har Komiteen Ny Malt kontor i Det tidligere posthus i Ebeltoft. Det er i 
disse lokale næste bestyrelsesmøde skal holdes. 

Før behandling af dagsorden vil Direktør Kristian Krog orientere om Ny Malt projektet og mulighederne for 
samarbejde med nationalparken.  

 

 

 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Trædestensmodellen  
3. Velkomstcenter  
4. Støvgener  
5. Budgetopfølgning  
6. Forslag til grundbudget 2019 
7. Orienteringspunkter: 

a. Støttemuligheder til naturprojekter på landbrugsejendomme  
b. Basballeprojektet, færdsel  
c. Vistoft plantage, færdsel  
d. Udvidelse af nationalparken - 3 ejendomme 
e. Tilladelse fra vejdirektoratet til Turistoplysningstavle  

 

 

  



Bestyrelsesmøde  

Bestyrelsesmøde 
Den 21. august 2018 
fra kl. 16.30 til senest kl. 21.00 
på det tidligere posthus i Ebeltoft, S.A. Jensens Vej 1, 8400 Ebeltoft  

 

2 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt 

2. Trædestensmodellen  
Bilag 
Den Ny Maltfabrik - pixiudgave 
 
Sagsfremstilling 
På bestyrelsesmødet den 1. maj 2018 blev Trædestensmodellen godkendt som grundlag for fundraising til 
Velkomstcentret. Modellen opererer med fire hierarkiske niveauer i formidlingsstrukturen, hvor det øverste 
niveau benævnes Trædesten.  
 
En Trædesten skal være placeret, hvor der i forvejen er mange besøgende, den skal rumme en udstilling 
samt have en eller anden form for bemanding.   Modellen for Nationalpark Mols Bjerge fastlægger, at der 
skal være tre trædesten med god geografisk spredning i parken: En overordnet ved Kalø Slotsruin, en i 
Ebeltoft og en i Mols Bjerge. Bestyrelsen har endnu ikke besluttet, hvor Trædestenen i Ebeltoft og Mols 
Bjerge fysisk skal placeres, men udgangspunktet i modellen er, at de to trædesten skal etableres i fysiske 
rammer, hvor bygningsdriften varetages af andre, og hvor der er mulighed for et drifts- og 
formidlingssamarbejde.  
 
I forhold til Ebeltoft har formanden og sekretariatslederen den 18. juni haft møde med formanden og 
direktøren for Ny Malt. Der var gensidig interesse for en undersøgelse af mulighederne for et samarbejde i 
forhold til etablering af en Trædesten i Den Ny Maltfabrik evt. i tilknytning til et outdoorcenter på stedet. 
Kristian Krog vil før behandling af dagsordnen præsentere den Ny Maltfabrik, deres visioner for anvendelse 
og hans syn på nationalparkens muligheder i de nye fysiske rammer. 
 
I forhold til Mols Bjerge er der to oplagte muligheder for fysisk placering med samdrift: Karpenhøj 
Naturcenter eller Øvre Strandkær i samarbejde med Molslaboratoriet. Bestyrelsen fik præsenteret 
Karpenhøj Naturcenter på forrige bestyrelsesmøde og på næste bestyrelsesmøde den 29. oktober vil der 
blive arbejdet efter, at vi får præsenteret Øvre Strandkær og Molslaboratoriet. 
 
På Naturmødet havde nationalparken et møde med Frans Bach fra Nordea-fonden. Det blev aftalt, at 
nationalparkfonden efter sommer fremsender vores første udkast til Trædestensmodellen. Frans vil på 
baggrund af det fremsendte rådgive os i forhold til udarbejdelse af en egentlig ansøgning. Det er på ingen 
måde et krav, at placering af Trædestenene i Ebeltoft og på Mols er fastlagt før udkastet fremsendes, men 
det skal være besluttet før endelig ansøgning afsendes og før fondshenvendelser vedrørende 
Velkomstcentret kan afsendes til andre fonde. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at mulighederne og evt. vilkår for etablering af en Trædesten i Den Ny Maltfabrik 
drøftes. 
 
Beslutning 
Trædestenen i Ebeltoft ønskes placeret i Maltfabrikken. Der rettes på den baggrund henvendelse til bestyrelsen for 
Ny Malt ud fra et ønske om at indlede et samarbejde med Syddjurs Bibliotek og Museum Østjylland 
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3. Velkomstcenter 
Bilag 
Informationsfolder om nyt Velkomstcenter 
Link til video om Velkomstcentret på vores hjemmeside:  
https://webwall.tv/nationalparkmolsbjerge?media_id=1094 
 
 
Sagsfremstilling 
I henhold til bestyrelsens godkendte kommunikationsplan har der hen over sommeren bl.a. været afholdt 
ugentlige ”åben Strandhus arrangementer” for at orientere gæster og lokalbefolkning om Velkomstcentrets 
indhold, samt for at invitere til en dialog med lokalbefolkningen om hvilke faciliteter, som i særlig grad kan 
understøtte og styrke de lokales brug af centret.  Over 250 personer har deltaget og heriblandt flere 
byrådspolitikere samt bestyrelses- og rådsmedlemmer. Det er klart sekretariatets vurdering, at initiativet 
har haft en positiv effekt, og at den altovervejende del af de fremmødte er meget positive over for 
projektet.  
Man har taget rigtig godt imod den udarbejdede informationsfolder med FAQ og sekretariatets oplæg 
under arrangementet. Det at Velkomstcentret placering tydeligt er vist i haven, har også haft en god 
informativ effekt.   
 
I forhold til bestyrelsens beslutning om frigivelse af kr. 400.000 til konsulentbistand til fondsprospekt var 
udgangspunktet i sagsfremstillingen på sidste bestyrelsesmøde, at konsulenten kun kunne vælges efter et 
offentligt udbud. På baggrund af rådgivning fra vores bygherrerådgiver har det vist sig muligt at indgå en 
kontrakt direkte med Komitéen Nymalt under den forudsætning, at det sker på markedsmæssige vilkår. 
Vores rådgiver kan sikre dette, og kan bistå nationalparkfonden med kontraktudarbejdelsen. På den 
baggrund har den nedsatte styregruppe for velkomstcentret igangsat kontraktudarbejdelsen sammen med 
vores rådgiver. Styregruppen vil blive indkaldt når udkast til kontrakt kan fremlægges til drøftelse.  
 
 
 
 
 
Indstilling 
Formanden indstiller at: 
1. Effekten af sommerens informationsaktiviteter evalueres og forslag til yderligere initiativer i efteråret 

drøftes. 
2. Der tages kontakt til Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur for at orienteres om sommerens 

formidlingsaktiviteter og afklare opgavefordelingen i den forestående offentlige fremlæggelse af forslag 
til lokalplan for Velkomstcentret. 

1) Effekten vurderes som meget positiv 
2) PUK udvalget kontaktes for nærmere at afklare antallet af offentlige møder og mødet med PUK 

udvalget og repræsentanter for protestgruppen. 

  

https://webwall.tv/nationalparkmolsbjerge?media_id=1094
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4. Støvgener på grusvej i Mols Bjerge 
 
Bilag 
Brev til Syddjurs Kommune 
Rapport om sti-, vej-, og færdsels- og besøgsforhold 
 
Sagsfremstilling 
Lodsejerforeningen Mols Bjerge Fredningen har sendt et brev til vejmyndigheden i Syddjurs Kommune om 
støvgener følge af den motoriseret trafik i Mols Bjerge som. Foreningen har anmodet om at bestyrelsen 
også modtager brevet. 
 
I skrivelsen omtales støvdæmpende forsøg, som nationalparkfonden iværksatte i 2013/2014 på baggrund 
af en rapport med analyse af sti-, vej-, og færdsels- og besøgsforhold i nationalparken. Rapporten beskriver 
i afsnit 2.1 de omtalte forsøg, og indeholder endvidere en række tiltag, som ønskes iværksat for at forbedre 
forholdene for fastboende og besøgende.  
 
Friluftsudvalget i forrige bestyrelsesperiode har på flere møder drøftet problemstillingerne omkring 
støvgener i Mols Bjerge. De havde generelt den holdning, at nationalparken ikke skulle bruge egne penge 
på afhjælpning af problemet, da man alene anså det for at være en myndighedsopgave. 
 
I henhold til bekendtgørelsen for nationalparken skal bestyrelsen arbejde med at øge tilgængeligheden til 
parken uden at det øger generne fra trafikken (§ 3 stk. 8).  
 
Lodsejerforeningen mener ikke, at nationalparkfonden lever op til bekendtgørelsens krav og foreslår, at der 
iværksættes tiltag ved de grusbelagte indfaldsveje. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at 
1. Bestyrelsens holdning til støvgener på grusvej i Mols Bjerge drøftes 
2. Sekretariatet tager initiativ til et møde mellem Lodsejerforeningen, Vejmyndigheden og Nationalparken 
 

1) Bestyrelsen mener ikke at have ansvar for støvgener, da det er en myndighedsopgave. 
2) Indstilling punkt 2. godkendes. 
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5. Budgetopfølgning 
 
Bilag 
Budgetrapport 1. august 2018 
 
Sagsfremstilling 
Kvartalsvis fremsendes budgetrapport til Naturstyrelsens regnskabsafdeling med forbrug til dato, samt 
forventet forbrug resten af året.  
Det samlede budgetbeløb er mindre end det af bestyrelsens vedtagne, da ombygningen af Strandhuset blev 
udsat.  
Som det ses, ser budgettet ud til at holde, idet de frie midler for udvalg (skemaet til højre) skal behandles af 
udvalgene i efteråret. Frie midler er midler, som p.t. ikke er disponeret i detaljebudgettet. 
I budgettet er der disponeret med ca. 450.000 mere end indberettet til Regnskabsafdelingen i 
Naturstyrelsen. Dette er begrundet i, at der har været medregnet refusioner, som ikke er med i denne 
opgørelse. 
 
Samlet viser budgetrapporten, at der ikke er store forbrugsafvigelser i forhold til budgettet. 
 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at budgetrapporten tages til efterretning 
 

- Orienteringen er taget til efterretning. 
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6. Forslag til grundbudget 2019 
 
Sagsfremstilling 
Nationalparkfondens grundbudget for 2019 skal indsendes til Naturstyrelsens regnskabsafdeling inden 
udgangen af oktober 2018. Fra finansloven forventes en bevilling på 7,9 mio. til den ordinære drift, men 
herudover kan udvalgene have flere projekter, hvor der er ekstern medfinansiering. Egenbetaling til disse 
projekter tages af den tildelte ramme.  
 
Udgift til at drive sekretariatet andrager omkring kr. 3,5 mio. inkl. medarbejderlønningerne i 
udviklingsprojekterne.  Til sekretariatsfunktionen alene bruges 1.700.000, hvilket svarer til 21% af 
bevillingen.  
 
Det resterende beløb på kr. 4,3 mio. skal anvendes til formidling inkl. Velkomstcenter og drift af  
Strandhuset, frivillige samt projektudvikling inden for natur og geologi, kultur, friluftsliv og erhverv.  
Formidling, der ikke har eget udvalg, har i 2018 haft følgende budget. 

920033 - Profilannoncer -110000 
920055 - Formidling - Projektudvikling og generel opfølgning -50000 
920008 - TV-optagelser -70000 
920011 - Nationaparkapp -25000 
920013 - Foldere og kort -105000 
920015 - Nationalparkbussen -25000 
920026 – Nationalparkguider (ex løn) -25000 
920031 - Messedeltagelse -20000 
920032 - Sommerannoncer -135000 
920061 - Formidlingsarrangementer i øvrigt -10000 
Ikke disponeret -73930 

440235 - NPMB Skoletjeneste -51375 
440236 - NPMB Interaktive kort -29712 
440237 - NPMB Efteruddannelse af formidlere -54189 
440238 - NPMB Junior Ranger -40794 
Hovedtotal -825000 
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Sekretariatet mener at rammen for 2019 ikke bør afvige meget fra 2018 og forslår følgende: 

Forslag 2019 
   

    administration 700.000 
  administrationsløn 970.000 1,5% stigning 

 Formidling, formidlingsprojekter med delvis 
eksterne midler, 850.000 

  Velkomstcenter (og Strandhus) 750.000 
  Frivillige 300.000 
  Projektløn 1.800.000 1,5% stigning 

 Natur og geologi 
   Kultur 
   Friluftsliv 
   Erhverv 
   Forventet bevilling 7.900.000 

  
    til administration, løn, formidling, 

velkomstcenter og frivillige 5.370.000 
  til fordeling på de 4 udvalg 2.530.000 632.500 til hvert udvalg 

    Hvis der skal bruges ekstra midler til velkomstcentret må de tages af opsparingen, der pr. 1.1. 2018 
udgjorde: 5.715.338 kr. 

     
 
I forhold til midlerne til udviklingsprojekter ser sekretariatsmedarbejderne ikke et presserende behov for 
differentiering mellem de fire udvalgsområder. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller at 
1. Beløb til administration inkl. lønninger også til projekter fastsættes til 3.470.000 kr. som i 2018 
2. Beløb til formidling samt fordeling af beløbet på hovedområder som ovenfor nævnt fastsættes til 

850.000 kr. af 2019 budgettet, hvilket svarer til 2018 niveau  
3. Beløb til frivillige udgør 300.000 af 2019 budgettet som i 2018 
4. Beløb til udvikling af Velkomstcenterprojektet udgør 750.000 af 2019 budgettet 
5. Beløb til udviklingsprojekter fordeles ligeligt mellem Natur og geologi, Kultur, Friluftsliv og Erhverv med 

kr. 632.500 til hver. 

Beslutning: 

Indstilling 1 – 5 godkendes.  
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7.Orienteringspunkter 
a. Støttemuligheder til naturprojekter på landbrugsejendomme  

Bilag 1 Muligheder ved gruppefritagelse 
Bilag 2 Muligheder notifikation 
Bilag 3 Muligheder ved gruppefritagelse 

 
b. Basballeprojektet, færdsel  

 

c. Vistoft plantage, færdsel  
Bilag 1 Vistoft Plantage tidslinje 

d. Udvidelse af nationalparken - 3 ejendomme 
Bilag 1. Udvidelse af nationalparken 

e. Tilladelse fra vejdirektoratet til Turistoplysningstavle  
Bilag 1. Tilladelse fra vejdirektoratet til Turistoplysningstavle 

 

a) Orientering taget til efterretning 
b) Jens Bjørn orienterede om møde med repræsentanter for Mols i Udvikling vedr. 

fladefærdsel og adgangsforhold. Orientering taget til efterretning. 
c) Sættes på som punkt til næste møde 
d) Orientering taget til efterretning 
e) Orientering tages til efterretning 
f)  
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