Bestyrelsesmøde
Tirsdag den 26. februar 2019
fra kl. 16.30
Mødet holdes på Jagtslottet, Grenåvej 12, 8410 Rønde

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 26. februar 2019
1. Godkendelse af dagsorden
2. Forsikring – henvendelse fra Miljø‐ og Fødevareministeriet om, at det ikke er tilladt at tegne privat
forsikring.
Bilag:
a. Mail fra Jens Frydenberg
b. Skrivelse fra Miljø‐og Fødevareministeriet
c. Mail fra Kristian Østergaard
3. Velkomstcenter – orientering og drøftelse
4. Godkendelse af projektbeskrivelse til frigivelse af midler til nationalparkens udvalg
Bilag:
a. Naturudvalget:
i. Projektbeskrivelse – Pulje til mindre projekter
ii. Projektbeskrivelse – Betaling dyreholder Basballe‐projektet
b. Kulturudvalget:
iii. Projektbeskrivelse – Veteranskibet Skødshoved
iv. Projektbeskrivelse – Naturkunstbog
v. Projektbeskrivelse – Kurser og workshops om renovering og bevarelse af fysisk
kulturarv
vi. Projektbeskrivelse – Kulturarrangementer
c. Friluftsudvalget:
vii. Projektbeskrivelse – Nationalpark Hike
viii. Projektbeskrivelse – Dykkerplatform
ix. Projektbeskrivelse – Opgradering p‐pladser
x. Projektbeskrivelse – Vedligeholdelse af fysiske friluftsanlæg
d. Erhvervsudvalget:
xi. Projektbeskrivelse – Serviceuddannelse og ‐netværk
xii. Projektbeskrivelse – Synlighedspakke
xiii. Projektbeskrivelse – Mikrostøtte
xiv. Projektbeskrivelse – Mindre projekter
xv. Projektbeskrivelse – Merchandise
5. Udvidelse af sekretariatet med en halvtidsnaturprojektmedarbejder
6. Nationalpark Mols Bjerges 10 års jubilæum i 2019
7. Henvendelse til bestyrelsen fra Ole Kragelund (Bilag: Mail fra Ole Kragelund)
8. Evt.
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Tirsdag den 26. februar 2019
fra kl. 16.30
Mødet holdes på Jagtslottet, Grenåvej 12, 8410 Rønde

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

2. Forsikring – henvendelse fra Miljø‐ og Fødevareministeriet om, at det ikke er tilladt at tegne
privat forsikring
Bilag
Mail fra Jens Frydenberg
Skrivelse fra Miljø‐ og Fødevareministeriet
Mail fra Kristian Østergaard
Sagsfremstilling
Bestyrelsen besluttede på sidste møde, at tegne en privat forsikring til dækning af bestyrelses‐ og
arbejdsgiveransvar m.v.
Sekretariatet rettede henvendelse til vores assurandør, som den 18. december 2018 fremsendte
en mail om, at kontrakten var indgået med ikrafttrædelse den 1. januar 2019.
Samme dag fremsendte Miljø‐ og Fødevareministeriet en mail til vores hovedpostkasse, hvoraf det
i vedhæftet brev fremgår, at ”det for tiden ikke (er) tilladt nationalparkerne at tegne private
forsikringer af nogen art, heller ikke bestyrelsesansvarsforsikringer”.

Indstilling
Formanden indstiller, at
1. det oplyses Miljø‐ og Fødevareministeriet, at Nationalpark Mols Bjerge havde indgået en
forsikringskontrakt, da man modtag skrivelsen.
2. det oplyses Miljø‐ og Fødevareministeriet, at bestyrelsen ved kontraktperiodens udløb ikke vil
forlænge aftalen ud fra den forventning, at de økonomiske konsekvenser for den enkelte
nationalpark, ved en alvorlig skade, på det tidspunkt er afklaret.
Beslutning
Formandens indstilling godkendt.
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3. Velkomstcenter – orientering og drøftelse
Sagsfremstilling
Styregruppen har ikke holdt møde siden sidste bestyrelsesmøde.
Vores konsulent arbejder med indhentning og bearbejdning af oplysninger til fondsprospektet.
Sekretariatet er i dialog med Syddjurs Kommune for tilvejebringelse af tilladelse til opsætning af
en informationstavle langs den nordlige gavl af iskiosken.
I forhold til pressen har debatten været relativ rolig siden årsskiftet.
Indstilling
Formanden indstiller status for velkomstcenterprojektet til drøftelse.
Beslutning
Drøftet.
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4. Godkendelse af projektbeskrivelse til frigivelse af midler til nationalparkens udvalg

Bilag
Projektbeskrivelser fra Naturudvalget: Pulje til mindre projekter og Betaling til dyreholder i
Basballeprojektet
Projektbeskrivelse fra Kulturudvalget: Veteranskibet Skødshoved, Naturkunstbog, Kurser og
workshops om renovering og bevarelse af fysisk kulturarv samt Kulturarrangementer
Projektbeskrivelser fra Friluftsudvalget: Fiske‐ og dykkerplatform, Opgradering af
parkeringspladser, Nationalpark Hike 2019 samt Drift og vedligeholdelse af fysiske anlæg.
Projektbeskrivelser fra Erhvervsudvalget: Serviceuddannelse og –netværk, Synlighedspakke,
Mikrostøtte, Pulje til mindre projekter samt Merchandise.

Sagsfremstilling
I henhold til forretningsorden for Udvalg i Nationalpark Mols Bjerge kan et udvalg på baggrund af
en projektbeskrivelse få bestyrelsens godkendelse samt en bevilling til at igangsætte og afvikle et
udviklingsprojekt inden for deres arbejdsområde.

Naturudvalget
Naturudvalget har tidligere fået frigivet kr. 150.000 af deres budget på kr. 1.107.500 i år (kr.
732.500 budget 2019 og kr. 375.000 overført fra budget 2018)
Naturudvalget ønsker, at der frigives kr. 50.000 til pulje til mindre projekter samt et beløb på kr.
90.000 til betaling til dyreholder i Basballe‐projektet.
Projekterne gennemgås af udvalgets formand.
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Kulturudvalget
Kulturudvalget har et budget på kr. 937.500 i år (kr. 732.500 budget 2019 og kr. 205.000 overført
fra budget 2018).
Kulturudvalget ønsker, at der frigives kr. 50.000 til Skødshoved, kr. 90.000 til Naturkunstbog, kr.
50.000 til Kurser og workshops om renovering og bevarelse af fysisk kulturarv samt endeligt kr.
150.000 til Kulturarrangementer.
Projekterne gennemgås af udvalgets formand.

Friluftsudvalget
Friluftsudvalget har tidligere fået frigivet kr. 205.000 af deres budget i år på kr. 962.500 (kr.
732.500 budget 2019 og kr. 230.000 overført fra budget 2018).
Friluftsudvalget ønsker, at der frigives kr. 35.000 til Nationalpark Hike, kr. 40.000 til
Dykkerplatform på vindmøllebroen i Ebeltoft, kr. 75.000 til Opgradering af P‐pladser i periferien af
fredningerne i Mols Bjerge og på strandene samt endelig kr. 90.000 til Vedligeholdelse af fysiske
friluftsanlæg.
Projekterne gennemgås af udvalgets formand.

Erhvervsudvalget
Erhvervsudvalget har et budget i år på kr. 912.500 (kr. 732.500 budget 2019 og kr. 180.000
overført fra budget 2018)
Erhvervsudvalget ønsker, at der frigives kr. 130.000 til Serviceuddannelse og ‐netværk, kr. 100.000
til Synlighedspakke, kr. 40.000 til Mikrostøtte, kr. 75.000 Pulje til mindre projekter samt endeligt
kr. 75.000 til Merchandise.
Projekterne gennemgås af udvalgets formand.

Side 5

Bestyrelsesmøde
Tirsdag den 26. februar 2019
fra kl. 16.30
Mødet holdes på Jagtslottet, Grenåvej 12, 8410 Rønde

Indstilling
Formanden indstiller at:
1. Projektbeskrivelse fra Naturudvalget vedrørende Mindre projekter godkendes, og der
frigives kr. 50.000 til projektet fra Naturudvalgets 2019 budget.
2. Projektbeskrivelse fra Naturudvalget vedrørende betaling til dyreholder i Basballe‐
projektet godkendes, og der frigives kr. 90.000 til projektet fra Naturudvalgets 2019
budget.
3. Projektbeskrivelse fra Kulturudvalget vedrørende Skødshoved godkendes, og der frigives
kr. 50.000 til projektet fra Kulturudvalgets 2019 budget.
4. Projektbeskrivelse fra Kulturudvalget vedrørende Naturkunstbog godkendes, og der
frigives kr. 90.000 til projektet fra Kulturudvalgets 2019 budget.
5. Projektbeskrivelse fra Kulturudvalget vedrørende Kurser og workshops om renovering og
bevarelse af fysisk kulturarv godkendes, og der frigives kr. 50.000 til projektet fra
Kulturudvalgets 2019 budget.
6. Projektbeskrivelse fra Kulturudvalget vedrørende Kulturarrangementer godkendes, og der
frigives kr. 150.000 til projektet fra Kulturudvalgets 2019 budget.
7. Projektbeskrivelse fra Friluftsudvalget vedrørende Nationalpark Hike godkendes, og der
frigives kr. 35.000 til projektet fra Friluftsudvalgets 2019 budget.
8. Projektbeskrivelse fra Friluftsudvalget vedrørende Dykkerplatform på vindmøllebroen i
Ebeltoft godkendes, og der frigives kr. 40.000 til projektet fra Friluftsudvalgets 2019
budget.
9. Projektbeskrivelse fra Friluftsudvalget vedrørende Opgradering af P‐pladser i periferien af
fredningerne i Mols Bjerge og på strandene godkendes, og der frigives kr. 75.000 til
projektet fra Friluftsudvalgets 2019 budget.
10. Projektbeskrivelse fra Friluftsudvalget vedrørende Vedligeholdelse af fysiske friluftsanlæg
godkendes, og der frigives kr. 90.000 til projektet fra Friluftsudvalgets 2019 budget.
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11. Projektbeskrivelse fra Erhvervsudvalget vedrørende Serviceuddannelse og ‐netværk
godkendes, og der frigives kr. 130.000 til projektet fra Erhvervsudvalgets 2019 budget.
12. Projektbeskrivelse fra Erhvervsudvalget vedrørende Synlighedspakke godkendes, og der
frigives kr. 100.000 til projektet fra Erhvervsudvalgets 2019 budget.
13. Projektbeskrivelse fra Erhvervsudvalget vedrørende Mikrostøtte godkendes, og der frigives
kr. 40.000 til projektet fra Erhvervsudvalgets 2019 budget.
14. Projektbeskrivelse fra Erhvervsudvalget vedrørende Pulje til mindre projekter godkendes,
og der frigives kr. 75.000 til projektet fra Erhvervsudvalgets 2019 budget.
15. Projektbeskrivelse fra Erhvervsudvalget vedrørende Merchandise godkendes, og der
frigives kr. 75.000 til projektet fra Erhvervsudvalgets 2019 budget.

Beslutning
Projektbeskrivelserne godkendt.
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5. Udvidelse af sekretariatet med en naturprojektmedarbejder på ½ tid
Sagsfremstilling
Nationalparkerne i Danmark modtog ret sent i 2018 besked om, at hver af nationalparkerne fra
2019 kunne regne med en øget grundbevilling fra Finansloven på 1,3 mio. kr. pr. år. Formanden
indstillede og bestyrelsen vedtog herefter et budget for 2019 hvor
1. Hvert af udvalgene fik udvidet deres budget med kr. 100.000,
2. Der blev afsat kr. 400.000 i en fælles pulje, som alle udvalg kunne søge til særlige projekter
3. Der blev afsat midler til et ½ årsværk til en ny sekretariatsmedarbejder. Det sidste har været

drøftet i sekretariatet, og alle var enige om, at det er Naturområdet, som mest trænger til en
personalemæssig opnormering.
Naturudvalget har på sit møde den 21. januar 2019 samt i efterfølgende mail‐korrespondance
besluttet at indstille til bestyrelsen, at de afsatte midler frigøres til ½ årsværk
sekretariatsmedarbejder til at løfte nogle af de mange projekter og arbejdsopgaver på
naturområdet. Det er således ikke specielt med baggrund i opstart af et stort nyt projekt, men
mere generelt i lyset af det fortsat øgende arbejdspres på naturområdet.
Det er ikke mindst det store arbejde i Basballe‐projektet, som nu endda synes at knopskyde. Det er
nyigangsatte projekter, indeholdt i arbejdsplanen 2018‐23 – bl.a. Top20, Storfolde, Kystmorfologi.
Der er også behov for genoptaget indsats på række igangværende projekter, bl.a. Råd‐til‐Råd og
BiodiverCity, der i 2018 har stået næsten stille. Der er i øget grad forsøgt udlicitering af daglig
projektledelse til konsulenter, studerende og eksterne samarbejdspartnere, men projektledelse og
dele af rapportering, evaluering og formidling ligger stadig i sekretariatet.
Arbejdet på de enkelte projekter bliver ikke mindre af, at de fleste også involverer
projektrapportering og anden faglig publikation, foredrag mm samt stor grad af formidling i
medier, involvering af studerende, overvågning mm.
Samlet set udgør det store sekretariatspres fra tidligere igangsatte samt fra nystartede projekter,
at det i stigende grad bliver vanskeligere at rumme andre projekttiltag, en udvikling som
naturudvalget ser med stor bekymring på.
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Indstilling
Formanden indstiller at der opslås en halvtidsstilling som naturprojektmedarbejder i Nationalpark
Mols Bjerge.
Beslutning
Formandens indstilling godkendt.
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6. Nationalpark Mols Bjerges 10 års jubilæum i 2019
Sagsfremstilling
I år har nationalparken 10‐års jubilæum. Dronning Margrethe klippede 29. august 2009 båndet til
Nationalpark Mols Bjerge foran 3.000 mennesker. Hermed fik Danmark sin anden nationalpark
efter Nationalpark Thy, der var åbnet sommeren forinden.
Sekretariatet har på sine kontormøder drøftet, hvordan nationalparken kan bruge jubilæumsåret
til at fejre 10‐året og samtidig udbrede viden om, hvor langt nationalparkfonden er nået i sit
arbejde med at udmønte lovens formål.
Da nationalparken hvert år har en lang række arrangementer, herunder et stort sommerprogram
med aktiviteter for fastboende og gæster i parken, foreslås det, at vi konverterer årets faste
arrangementer til jubilæumsarrangementer (ved at give dem et nyt twist), og derudover supplerer
årsprogrammet med to‐tre større jubilæumsarrangementer. Det vil give stor effekt.
De ekstra jubilæumsarrangementer:
 I foråret: Indvielsen af Mols Bjerge‐stien på 60 km – og samtidig går startskuddet til en
Nationalpark Hike over tre dage med overnatning i Nationalpark Outdoor Camp
 I foråret: DANE. Kunstnere maler nationalparken. Det bliver til en bogudgivelse.
 I sensommeren: Indvielse i Aarhus af en nationalparkrute for cyklister langs kysten til
nationalparken – og samtidig går startskuddet til en fælles cykeltur Aarhus‐Kalø
 Til efteråret: MUG‐lejr. Ungdomsafdeling i svampeforening undersøger svampeoverdrevsarter.
 Til efteråret: Jubilæumskonference målrettet nationalparkens beboere og virksomheder med
temaet: Hvor langt er nationalparken nået i sit arbejde med at udmønte lovens formål
Udgifterne til jubilæumsarrangementerne kan afholdes over formidlingskontoen og af de
respektive udvalgs budgetter, mens jubilæumskonferencen har en økonomi tilknyttet.
Budgettet herfor er beregnet på grundlag af deltagelse af 100 mennesker:
 Fuglsøcentret m. konference i Ovalen (m. forplejning). 50.000 kr.
 Materiale og honorarer ifbm. konferencen 15.000 kr.
 Markedsføring 15.000 kr.
 Produktion af materiale til omdeling 20.000 kr.
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Indstilling
Formanden indstiller, at der fra udvalgenes frie pulje på kr. 400.000 frigives kr. 100.000 til
jubilæumskonferencen.
Beslutning
Formandens indstilling godkendt.

7. Henvendelse til bestyrelsen fra Ole Kragelund
Bilag
Mail fra Ole Kragelund med kvittering
Sagsfremstilling
Ole Kragelund fremsendte den 7. januar 2019 en mail til bl.a. den samlede bestyrelse for
nationalparken. Den 9. januar 2019 kvitteres for modtagelsen, og det oplyses, at henvendelsen vil
blive fremlagt til drøftelse på det kommende bestyrelsesmøde.
I mailen fremsætter Ole Kragelund en række radikale ændringsforslag til Velkomstcenter projektet
og den fremlagte lokalplan.
Indstilling
Formanden indstiller, at Ole Kragelund oplyses, at hans forslag har været drøftet uden at de har
givet anledning til ændringer i bestyrelsens holdning til Velkomstcenterprojektet.
Beslutning
Bestyrelsen har drøftet Oles forslag og ønsker at svare ham følgende: Vi takker for dine forslag og
vil tage dem med i vores overvejelser, når den nye nationalparkplan skal laves.
8. Evt.
Det blev drøftet at: Kvalitetsvandrestien er flyttet og går ikke længere igennem Vistoft Plantage.
Stien går nu udenom og kortet skal rettes til.
Forslag til punkt på dagsorden til næste bestyrelsesmøde: Evt. temadag for bestyrelsen.
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