Bestyrelsesmøde

ty

NATIONALPARK MOLS BJERGE

Torsdag den 9. maj 2019
fra kl. 16.30
Mødet holdes på Jagtslottet, Grenåvej 12, 8410 Rønde

Bestyrelsesmødet er fra kl. 16.30 til senest kl. 21.00. Før behandling af punkterne på dagsordenen vil
Kristian Herget fortælle om vores arbejde med frivillige.
Begrundelsen herfor er, at bestyrelsesmedlemmer ved flere lejligheder har udtrykt ønske om
mere/bedre/dybere information om nationalparkplanen, udvalgenes arbejde og igangværende projekter
samt sekretariatets konkrete arbejde med at realisere beslutninger og vores løbende drift.
På den baggrund har formanden i samarbejde med sekretariatet besluttet at afprøve et nyt koncept, hvor
kommende bestyrelsesmøder starter med en orientering fra sekretariatet, som har til formål at informere
om status inden for et område samt skabe grundlag for en fremadrettet debat. Denne ændring betyder, at
bestyrelsen ikke kommer “så meget ud af huset” som tidligere på møderne, men det forventes, at vi med
tiden kan veksle lidt mellem de to ting. Formanden og sekretariatet ser foreløbig følgende overordnede
orienteringsemner:
•

Vores arbejde med frivillige

•

Vores arbejde med formidling

•

Vores arbejde på naturområdet

•

Vores arbejde på kulturområdet

•

Vores arbejde på friluftsområdet

•

Vores arbejde på erhvervsområdet

Sekretariatet vil fremlægge bestyrelsens frivilligpolitik, nationalparkplanens mål på området samt vores
indsatsområde på frivilligområdet jf. bilaget til nationalparkplanen. Sekretariatet vil endvidere redegøre for
opbygningen af frivilligarbejdet, de projekter som de frivillige arbejder med og endelig hvilke problemer og
udfordringer viser inden for området. Vi forventer, at vi på den baggrund efterfølgende kan få en god
debat om emnet.
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Dagsorden til bestyrelsesmøde torsdag den 9. maj 2019
1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Godkendelse af årsberetning 2018
Bilag:
a. Årsberetning 2018

3.

Godkendelse at projektbeskrivelse til frigivelse at midler til nationalparkens udvalg
Bilag:
a. Naturudvalget:
i. Projektbeskrivelse Nationalparkens Biodiversitet Top 20
ii. Projektbeskrivelse Biodivercity I
b. Friluftsudvalget:
Ni. Projektbeskrivelse Nye Skilte i Mols Bjerge Fredningen
lv. Projektbeskrivelse Reetablering at Havsvømmebane og undervandsbanen ved
Fuglsø Strand
—

—

—

—

4.

Orientering tra styregruppen tor Besøgscenter Kalø

5.

Drøftelse at evt. temadag tor bestyrelsen

6.

Evt.
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1. Godkendelse af dagsorden
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2. Godkendelse af årsberetning

Årsberetning 2018
Sa2sfre mstil ling
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 2018. Beretningen indeholder også afsnit om bestyrelsens, rådets og
udvalgenes arbejde gennem året samt om arbejde med udviklingsprojekter.

Indstilling
Formanden indstiller årsberetningen til godkendelse.
Beslutning
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3. Godkendelse af projektbeskrivelse til frigivelse af midler til nationalparkens udvalg

Projektbeskrivelser fra Naturudvalget: Nationalparkens Biodiversitet Top 20 og BiodiverCity I
Projektbeskrivelser fra Friluftsudvalet: Nye Skilte i Mols Bjerge Fredningen og Reetablering af
Havsvømmebane og undervandsbanen ved Fuglsø Strand

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

Naturudvalget
Naturudvalget har udarbejdet 2 projektbeskrivelser til frigivelse af midler. Det ene omhandler
Nationalparkens Biodiversitet Top 20, hvor der ønskes frigivet kr. 50.000 og det andet BiodiverCity I hvor
der ønskes frigivet kr. 61.300 af udvalgets samlede grundbudget på kr. 732.500.
Hvis de ansøgte midler bevilges har udvalget et restbudget på kr. 331.200 for 2019.
Projekterne gennemgås af udvalgets formand.

Friluftsudvalge t
Friluftsudvalget har udarbejdet 2 projektbeskrivelser til frigivelse af midler. Det ene omhandler Nye skilte i
Mols Bjerge Fredningen, hvor der ønsker frigivet kr. 15.000 og det andet Reetablering af Havsvømmebane
og undervandsbanen ved Fuglsø Strand, hvor der ønskes frigivet kr. 15.000 af udvalgets samlede
grundbudget på kr. 732.500.
Hvis de ansøgte midler bevilges har udvalget et restbudget på kr. 147.900 for 2019.
Projekterne gennemgås af udvalgets formand.
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Indstilling
Formanden indstiller at:
1.

Projektbeskrivelsen om Nationalparkens Biodiversitet Top 20 godkendes, og at der frigives kr.
50.000 til projektet af naturudvalgets budget for 2019.

2.

Projektbeskrivelsen om BiodiverCity I godkendes, og at der frigives kr. 61.300 til projektet at
naturudvalgets budget for 2019.

3.

Projektbeskrivelsen om Nye Skilte i Mols Bjerge Fredningen godkendes, og at der frigives kr. 15.000
til projektet af friluftsudvalgets budget for 2019.

4.

Projektbeskrivelsen om Reetablering af Havsvømmebane og undervandsbanen ved Fugisø Strand
godkendes, og at der frigives kr. 15.000 til projektet af friluftsudvalgets budget for 2019.

Beslutning
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4. Orientering fra Styregruppen for Besøgscenter Kalø
Sagsfre msti Ii ng
Styregruppen har holdt 3 møder siden sidste bestyrelsesmøde. Et af disse var med skovrideren fra
Kronjylland.
Vores konsulent har sammen med sekretariatet udarbejdet et udkast til fondsprospektet.
Lokalplanen er blevet vedtaget i byrådet.
Styregruppen vil på mødet orientere om de afholdte møder samt om status og planer for
fondshenvendelser.
Indstilling
Formanden indstiller status for Besøgscenter til drøftelse.
Beslutning
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5. Drøftelse af evt. temadag for bestyrelsen
Sagsfre msti I Ii ng
Under eventuelt på sidste bestyrelsesmøde blev det ført til referat, at der på næste bestyrelsesdagsorden
skulle være et punkt om afholdelse af en temadag for bestyrelsen.
Der blev bl.a. udtrykt Ønske om mere/bedre/dybere information om nationalparkplanen, udvalgenes
arbejde og igangværende projekter samt sekretariatets konkrete arbejde med at realisere beslutninger og
vores løbende drift.
Formanden har i samarbejde med sekretariatet besluttet at afprøve et nyt koncept, hvor
bestyrelsesmøderne starter med en orientering fra sekretariatet. Orienteringen har til formål at dække de
behov som også kunne imødekommes gennem afholdelse aftemadage.
Indstilling
Formanden indstiller, i lyset af ovenstående, at der ikke afholdes temadag i 2019.
Beslutning
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Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 9. maj 2019
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