
Referatnotat fra rådsmøde den 15.1.2018 
Jagtslottet, Grenåvej 12, 8410 Rønde 
 
Til stede: 
 
Jørgen Blach, Bestyrelsesformand 
 
• Bent Vad Odgaard, Dansk Geologisk Forening 
• Anni Kjeldsen, Molslaboratoriet, Naturhistorisk Museum Århus 
• Klaus Bertram Mikkelsen, Foreningen af private Lodssejere i og omkring Mols Bjerge 
• Jørgen Smidt-Jensen, Museum Østjylland 
• Jens Kannegaard, Museumsforeningen for Ebeltoft og omegn 
• Niels Kanstrup, Karpenhøj 
• Rita Geertz, Lodsejerforeningen for Mols Bjerge Fredningen 
• Flemming Hørsted, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Fritidsfiskerforbund og Dansk 

Amatør fiskerforening 
• Peter Brincks, Foreningen Destination Djursland 
• Thorkild Hansen, Blis, Foreningen for By og Landskab i Syddjurs 
• Lene Bjarke Skov, Djurslands Udviklingsråd (DUR) 
• Kim W. Olesen, Ebeltoft Håndværker- og Borgerforening 

Afbud fra Hanne Sloth, Handel Syddjurs 

 
Fra Sekretariatet deltog: Mika Leth Pedersen og Nete Thomsen 
 
1. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt med flytning af punkt 6 til punkt 2  

2. Orientering om proces for udpegning af medlemmer til bestyrelse og råd for Nationalpark Mols 
Bjerge 

 
Mika orienterede om processen med udpegningen af Nationalparken: Grundlaget var en OECD 
rapport 1999 og Wilhjelm udvalgets rapport fra 2000. Der blev herefter gennemført 
pilotprojekter flere steder i landet for at undersøge mulighederne for udlægning af 
nationalparker. Efter pilotfasen evalueredes projekterne. I Thy og på Mols var man enige i 
styregrupperne. Folketinget vedtog ved lov i 2007 at udlægge nationalparker i Danmark. Den 
første var Thy i 2008, derefter kom Mols Bjerge i 2009. Senere er Vadehavet, Skjoldungernes 
Land og nu Kongernes Nordsjælland kommet til. Udlægning af den enkelte Nationalpark sker 
ved bekendtgørelse fra ministeren. Ministeren udpeger de organisationer, som han/hun 
ønsker, skal være i bestyrelsen for nationalparken, og disse inviteres til at indstille en mand og 
en kvinde. Ministeren vælger suverænt, hvem der kommer i bestyrelsen. 
 



Ved udpegning af organisationer til denne bestyrelsesperiode har ministeren bestemt, at 
kulturområdet ikke skulle repræsenteres, hverken i Thy eller i Mols Bjerge. 
 
I loven står der, at det er pålagt bestyrelsen at nedsætte et råd for at give lokal forankring og 
faglig rådgivning. Bestyrelsen har i dette råd lagt stor vægt på faglig rådgivning, og arbejder 
mere med at sikre den lokale forankring gennem nationalparkens store frivilliggruppe. 
Udvalgsstrukturen inddrager effektivt rådet i arbejdet. Udvalgsstrukturen betyder imidlertid 
også, at rådsmøderne bliver af en anden beskaffenhed og kan bruges til fx foredrag, 
ekskursioner, gensidig orientering m.v.  
 
 

3. Forretningsorden for råd og udvalg 
Forretningsordenen for råd gennemgås kort.  
I forhold til § 1 blev det debatteret, om det er rimeligt, at formandskabet til enhver tid komme 
til afstemning. Bestemmelsen blev accepteret.  

Forretningsordenen for udvalg gennemgås kort. 
Hvert udvalg har en sekretariatsansvarlig og en udvalgsformand. 
Udvalgenes opgaver er at forberede sager til fremlæggelse i bestyrelsen, der har 
beslutningskompetencen. 
I mindre projekter kan udvalgene få delegeret beslutningskompetence fra bestyrelsen. I større 
projekter uddelegerer bestyrelsen til udvalg via en detaljeret projektbeskrivelse. 
 
Begge forretningsordener kan ændres af bestyrelsen, evt. på opfordring fra rådet.  
 
Debat: Formand for rådet skal også være bestyrelsesrepræsentanten. Der blev argumenteret 
for og i mod, at det er samme person. Konklusionen blev at  formand for råd og 
bestyrelsesmedlem samtidig er for stor en opgave. 
 
Repræsentanten for rådet i bestyrelsen skal varetage opgaven med rådets kasket på, ikke som 
repræsentant for den organisation han/hun repræsenterer i rådet. Personens faglige 
indflydelse ligger i udvalget. 
 
Der er i denne periode kun et bestyrelsesmedlem fra rådet.  
 

 
4. Præsentation af rådsmedlemmer 

Anni Kjeldsen, Molslaboratoriet, Naturhistorisk Museum Århus, har været aktiv i 
Nationalparken siden pilotprojektet og har siden oprettelsen haft et godt samarbejde med 
Nationalparken. Hun forventer at det fortsætter. 

Jørgen Smidt-Jensen, Museum Østjylland, har tidligere samarbejdet med Nationalparken om 
projekter om kulturen, og han forventer at kunne bidrage med at holde fokus på kulturen i 
Nationalparken. 



Kim W. Olesen, Ebeltoft Håndværker- og Borgerforening, har siddet de sidste 4 år i rådet som 
næstformand og medlem af erhvervsudvalget, hans force er den lokale forankring. 

Thorkild Hansen, Blis, har været med i rådet siden Nationalparkens start og har arbejdet på at 
standse forringelsen af bygningsmassen på kultursiden. Han udtræder af BLIS i februar, hvor 
der udpeges en ny repræsentant til rådet.  

Bent Vad Odgaard, Dansk Geologisk Forening, er både geolog og biolog og har brede interesser 
i Nationalparken og i samarbejde med kulturfolk. Han lægger vægt på, hvor stor betydning 
mennesket har haft i forhold til den natur, vi har. Han forventer godt samarbejde med respekt 
for hinanden og hinandens synspunkter. Han håber også at kunne arbejde med kystzonens 
geologi i samarbejde med arkæologer, også i perspektiv til klimaændringer. 

Lene Bjarke Skov, Djurslands Udviklingsråd (DUR), kommer fra Kultursekretariatet i Syddjurs 
kommune. DUR har peget på hende, fordi Nationalparken ligger under hendes afdeling.  Hun 
er ikke helt udpeget endnu og det kan omstødes. Ønsker tættere samarbejde med 
Nationalparken om kultur og fritid samt borgerinddragelsesprojekter.  

Flemming Hørsted, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Fritidsfiskerforbund og Dansk 
Amatør fiskerforening, er indstillet af de organisationer, der deler interesser. Han har siddet i 
rådet i 8 år og ønsker større fokus på Nationalparkens havområder. 

Peter Brincks, Foreningen Destination Djursland, har lang erfaring med drift af bl.a. gamle 
bygninger er interesseret i natur og turisme. Han har været involveret i bevarelse af Mols 
Linjen. 

Jens Kannegaard, Museumsforeningen for Ebeltoft og omegn, foreningen har været i 
bestyrelsen i 8 år, men er ikke med i denne omgang. Han er civilingeniør men har stor 
interesse for kulturen, naturen, arkæologi og botanik. Han håber at kunne yde en indsats på 
alle områder. 

Niels Kanstrup, Karpenhøj, er med i rådet i hvert tilfælde indtil der er udpeget en ny chef på 
Karpenhøj. Han ser Nationalparken som top tre samarbejdspartner i Syddjurs.  

Rita Geertz, Lodsejerforeningen for Mols Bjerge Fredningen, har siddet i bestyrelsen de sidste 
4 år og har været med i pilotprojektet. Hun har været i friluftsudvalget, og finder det meget 
vigtigt, at små lodsejere er repræsenteret i rådet. 

Klaus Bertram Mikkelsen, Foreningen af private Lodssejere i og omkring Mols Bjerge, har 
siddet i den forrige bestyrelse og er glad for at kunne komme i rådet i denne omgang. Den 
forening han repræsenterer startede som en protestforening, men han er stor tilhænger af 
Nationalparken og har foreningens opbakning til det. Hans forening repræsenterer en stor del 



af de 80 % privat ejede arealer. Han forventer stadig positivt samarbejde også omkring 
Velkomstcentret. 

Pause 
 
5. Indstilling af to rådsmedlemmer til Miljø- og fødevareministerenl 

Rådet stemte på følgende til indstilling til ministeren: 
1. Jørgen Smidt-Jensen, 
2. Bent Vad Oddgaard 
3. Flemming Hørsted. 
Der sendes besked til ministeren med indstilling af nr. 1 og 2 i den rækkefølge. 

6. Valg af formand og næstformand 

Kim Witten Olesen blev valgt som formand 
Rita Geertz blev valgt som næstformand 

 
7. Mødekalender 2018 (Vedhæftet) 

Mødekalenderen blev taget til efterretning 
Thorkild stillede forslag om, at der kan afholdes rådsmøder ad hoc efter behov. 
 

8. Dokumenthåndtering i Nationalparkmøder.dk 

Nete orienterede om brugen af siden. 

9. Evt. 

Thorkild gjorde opmærksom på, at møderne ikke er offentlige, og at man kun må referere til 
andet hvad man selv har sagt.  


