
Referatnotat Rådsmøde, onsdag den 10. oktober 2018 kl. 16.30 til 19.00 
 
 
Til stede: 
Kim, Jens, Hanne, Anni, Jørgen S, Klaus, Bent, Rita, Anna, Lene, Carsten,  
Mika, Nete 
 
Afbud fra Flemming, Peter 

 
 
Referatnotat 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt 

 
2. Godkendelse af referatnotat fra Rådsmøde den 17. april 2018 

Notatet blev godkendt 
 

 
3. Orientering om projekter fra Nationalparkens udvalg ved personer som 

rådsformanden har kontaktet 
 
Kultur v/ Jens Kannegaard 
 
Jens gennemgik budget og forbrug for udvalget og orienterede om de projekter, der er til drøftelse. 
Vistoft Mølle har søgt om midler til renovering og p-plads. Udvalget har anbefalet, at pengene 
bruges til P-plads, men Vistoft Møller ønsker at ændre betingelserne, så der kan købes spån i stedet 
for.  
 
I 2019 planlægges en høstfest på Vistoft Mølle, det behandles på næste bestyrelsesmøde. 
 
Udvalget har bevilget 25.000 til en publikation om bevaring af bevaringsværdige huse. Formålet er 
at bevidstgøre ejere og kommunens forvaltning om vores kulturarv. Kommunen har også givet 
midler og Blis har leveret illustrationerne gratis. 
 
Postladen kan bruge vores tidligere bevilgede tilskud til anden brug – i rådhuskarreen. Hele 
bebyggelsen rundt om gården inddrages i projektet. I gården skal der laves et nyt hus med 
mødelokale og toiletter.  Restbeløbet på ca. 70.000 af Nationalparkens tidligere bevillig kan bruges 
til det nye projekt. 
 
Udvalget har givet et tilskud på 15.000 kr. til en Æblemosaik ved Ebelfestival. 
 
Der har været afholdt kursusdag på Holmegaard. Det var et samarbejde mellem Foreningen 
Stråtag, Holmegaard og Nationalpark Mols Bjerge. Der var mange discipliner repræsenteret, og der 
var ca. 90 deltagere i kursusdagen ”Håndværkerkursus”, som havde til formål at orientere ejere af 
bevaringsværdige bygninger om vedligeholdelse. 
  
Kulturudvalget vil nærlæse de 16 indsatsområder i Nationalparkplanen for at blive inspireret til 
igangsætning af projekter.  



 
Friluftsliv v/ Rita Geertz 
 
Rita orienterede om udvalgets arbejde, der er ikke mange indkomne ansøgninger, men udvalget 
arbejder med aktiviteter. Problematikken om støvgener er videregivet til bestyrelsen med 
anmodning om, at der holdes møde med kommune, Naturstyrelsen og Nationalparkbestyrelsen. 
Det er klart, at støvproblemerne ikke er bestyrelsens problem, men bestyrelsen kan være med til at 
presse på for at få løst problemet. 
Udvalget arbejder med kvalitetsvandrestier og undersøger, hvordan man kan forbedre stierne i 
området, hvordan man laver de bedste ruter og styrker erhvervslivet. 
Der har været møde med Vistoft plantage, og resultatet af det videre arbejde afventes.  
Kvalitetsvandrestien skal gå fra Kalø til Jernhatten, og Karpenhøj indgår også i projektet. Projektet 
om Code of Conduct ligger mest i Nationalpark Vadehavet, men vi deltager også i det.  
Havsvømmebanen er indviet.  
 
Gangbro i langemosen. 

- Bent siger det er meget kendt og godt, og beskytter sårbare naturområder. Der var nogen 
debat om, hvordan man praktisk laver en sådan gangbro.  

 
Rev med hummerhuler – det undersøges om det er realistisk 
Der arbejdes også med optimering og afskærmning af shelterpladsen Tremosegård. 

 
Natur v/ Bent Odgaard 
Naturudvalget har gang i en række længerevarende projekter, som er startet for noget tid siden, 
det er biodivercity, der skal danne et bånd rundt om Ebeltoft Vig, og som tydeliggør byens arealer 
og deres naturværdier.  
Der er projektet om Råd til råd om biodiversitet i skove, bl.a. om udlægning til naturnær skov.  Jens 
samarbejder meget med Den Danske Naturfond om det areal, som de har købet i Mols Bjerge.  
 
Erhverv v/ Hanne Sloth 
Udvalget har fået mange ansøgninger om brug af logo og tilskud, udvalget er blevet god til at afslå 
de ansøgninger, som ikke harmonerer med Nationalparkens formål. Der er givet tilsagn til det 
grænsesøgende køkken med 50.000. Servicenetværk og serviceuddannelse er fortløbende 
projekter. I servicenetværket var der 57 deltagere til netværksdag. Der tilbydes kursus i strategi og 
forretningsudvikling hen over vinteren til netværket.  
 
Merchandise, der er arrangeret en studietur på to dage sidst i oktober for erhvervsudvalget. 
Formålet er at få et indblik i, hvordan man andre steder har arbejdet med merchandise. Turen 
omfatter Møns Klint, Vadehavet og AQUA.  
Udvalget arbejder med at finde et dyr.    
Serviceuddannelse er den største post i budgettet, og den sikrer, at der er et bredt og godt 
kendskab til Nationalparken. 

 
4. Orientering fra bestyrelsen ved Jørgen Smidt 

Det meste af tiden er brugt til velkomstcenter og afledte emner. Som grundlag for den 
overordnede formidling har bestyrelsen sagt god til trædestensmodellen med 4 niveauer.  
Bestyrelsen har besluttet, at trædestenen i Ebeltoft skal være på Maltfabrikken. Den anden er 
velkomstcentret. Eventuelle andre trædesten besluttes senere. 
 



Vedr. modstanden mod velkomstcentret har bestyrelsen arbejdet med dialog, og der har været en 
række åbent hus arrangementer, hvor der var mange besøgende. Der bliver planlagt offentlige 
møder i forbindelse med lokalplanarbejdet. Med hensyn til økonomidelen skal der fundraises, og 
det er drøftet, hvordan vi får gang i det. Der skal bruges 63 mio. kr. Nationalparken har ca. 10 % - 
bestyrelsen har valgt at sætte 400.000 kr. af til en konsulent til at hjælpe os med det, både med 
materiale og kontakt til fondene. Der er nedsat styregruppe, som mødes for at drøfte indholdet i en 
kontrakt med en konsulent.  
 
Der er set på grundbudget for næste år.  
 
Reglerne for hvad der sker med uforbrugte midler blev gennemgået. 
 

 
5. Orientering om dagsorden til bestyrelsesmødet den 29. oktober 2018 ved 

Mika 
Mika orienterede om udkastet til dagsorden:  

- Sti gennem Vistoft Plantage: Kristian er i dialog omkring en indstilling. Der er mange ting, 
der skal afklares. Der er to ben i sagen, et er hvad man har ret til, et andet er, hvordan vi 
kan lave et forløb, som kan godkendes af lodsejere.  

 
Projektbeskrivelser til godkendelse for frigivelse af midler fra naturudvalget og friluftsudvalget 
Budget 2019 
Mødekalender 
Velkomstcenter – dialog med kommunen og modstanderne. Der skal ikke træffes meget beslutning, 
da det er delegeret ud til styregruppen. 
 
Kommunens engagement i både stiforløb og velkomstcenter blev betragtet som særdeles vigtig.  

 
 

6. Drøftelse af projekter som går på tværs af udvalgene 
Bent foreslog kystprojekter, fordi kysten spiller stor rolle for alt, hvad vi foretager os. Der kan være 
kystmorfologi – dynamik for natur/geologiudvalget, da kysten kontinuerligt ændrer sig over tid, og 
der er forskellige naturtyper på forskellige kysttyper. 
Projektet har også betydning for kulturudvalg og andre kulturorganisationer, samt friluftsliv, da 
hele udviklingen i området er bestemt af kysten. Museer kan inddrages med kortlægning af 
kulturmiljøer og Gøstas hotspots vil være en god illustration. 
Det overordnede greb er klimaændringer i kystzonen – set fra naturen, geologien, kulturen, 
erhvervet osv. 
 
Bent er tovholder på naturdelen i projektet. 
 
 

7. Drøftelse af rådsarbejde i 2019 – også antallet af møder. Forslag om at 
arbejde med tværfaglige udviklingsprojekter fra nationalparkplanen 
 
Bents forslag er rigtig godt, og der opfordres til at man lægger hovedet i blød og foreslå andre 
projekter.  

- Der blev foreslået nationalparkdyr, da det også vedrører alle udvalg. 



 
Naturmødet i Hirtshals bliver et punkt for rådet til næste år også.  Der bliver bustur til Hirtshals og 
hjem igen, og der arbejdes på at få noget relevant på programmet. Et rådsmøde så tidligt som 
muligt i januar vil være godt til planlægningen. 
 
Der blev udtrykt stor tilfredshed med rådsmødernes orientende karakter, men det tværfaglige 
arbejde er også vigtigt. Det er interessant at vide, hvad pengene bliver brugt til i andre udvalg, så 
man er orienteret. 3 møder om året er ok. 
 
Med notatet udsendes forslag til mødekalender. 
 
Til næste møde: Se de 16 indsatsområder igennem og kom med forslag.  Lad de 4 udvalg gennemgå 
de 16 områder, og se om der kommer noget på tværs. 
I sekretariatet skal der tages hånd om det, det er udvalgets sekretær, der skal initiere det.  
 

8. Fokus på Velkomstcentret. Drøftelse af status og det videre arbejde 
 

Der blev udtrykt ros for møderne i Strandhuset, det har rykket manges opfattelse. Ellers er punktet 
behandlet tidligere. 

 
9. Evt. 

Julemiddag den 12.12.2018. Bestyrelsen holder lille møde før, og det bliver på Fuglsøcentret. 
 


