Bestyrelsesmøde
NATIONALPARK MOLS BJERGE
Mandag den 26. august 2019
fra kl. 16.30
Mødet holdes på Jagtslottet, Grenåvej 12, 8410 Rønde

Bestyrelsesmødet er fra kl. 1630 til senest kl. 21.00.

Før behandling af punkterne på dagsordenen vil villighed med sidste bestyrelsesmøde starte med en
orientering fra sekretariatet. Denne gang er det Mika Leth Pedersen, som vil fortælle om vores arbejde pà
kulturom rådet.
Sekretariatet vil fremlægge hvad bestyrel5en har støttet og igangsat på kulturområdet siden parken gik i
drift, samt hvad nationalparkplanen lægger op til af nye projekter på kulturområdet. Kulturudvalgets
deltagere vil supplere med overvejelser i forhold til prioriteringer og arbejdet med de enkelte projekter. Vi
forventer, at vi på den baggrund efterfølgende kan få en god debat om emnet.
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Dagsorden til bestyrelsesmøde mandag den 26. august 2019

1.

Godkendelse af dagsorden

2. Ansættelse af ny naturprojektmedarbejder
3.

Ansættelse af ny chef for nationalparksekretariatet

4.

Første udkast til budget 2020

5.

Godkendelse af revideret frivilligpolitik

6.

Nationalparkens skovhjælperordning

7.

Godkendelse af projektbeskrivelse til frigivelse af midler til nationalparkens udvalg
Bilag:
a. Naturudvalget:
i. Projektbeskrivelse Slagleklipper Hjelm
ii. Projektbeskrivelse EbeltoftNatur.dk
—

—

8.

Orientering fra styregruppen for Besøgscenter Kalø

9.

Ny forpagter af Kalø Slotskro

10. Nationalparkens 10 årsjubilæumskonference
11. Evt.
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1. Godkendelse af dagsorden
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2. Ansættelse af en ny naturprojektmedarbejder
Sagsfremstil Ii ng
Naturudvalget besluttede i starten af året at anmode bestyrelsen om en udvidelse af bemandingen på
naturområdet med en Y2 medarbejder i en tidsubegrænset stilling. Bestyrelsen godkendte anmodningen
ved mødet den 26. februar 2019. Af flere årsager er stillingen ikke blevet opslået i foråret og udvalget,
sekretariatet og formanden har besluttet, at anmode bestyrelsen om at stillingen i stedet opslås som en
tu I dtidsstil ung.
Budgettet for 2019 giver råderum til lønudgiften og i kommende budgetter indarbejder % at lønudgiften ud
fra en forventning om medfinansiering fra eksterne tilskud relateret til verserende og nye naturprojekter.

Indstilling
Formanden indstiller at sekretariatet udvides med naturprojektmedarbejder, som ansættes i
tidsubegrænset fuldtidsstilling.

Beslutning
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3. Ansættelse af en ny chef for nationalparksekretariatet

Udkast til stillingsprofil (eftersendes)
Udkast til ansættelsesforløb (eftersendes)
Sagsfre msti II ing
Lederen af sekretariatet har oplyst formanden, at han ønsker at fratræde sin stilling for at gå på pension
den 1. november 2019. Formanden deltog i sekretariatets kontormøde den 6. august for at drøfte
processen for genbesættelse af stillingen.
Formanden har været i dialog med Syddjurs Kommune og Naturstyrelsen om den nye situation. Formanden
har holdt et indledende møde med konsulentfirmaet Muusmann afs ved Chris Petersen, som også har
været i dialog med flere ansatte på sekretariatet. På den baggrund har konsulenten udarbejdet et udkast til
stillingsprofil og ansættelsesforløb. Bilag eftersendes i løbet af ugen.
Formanden har anmodet konsulenten om at fremlægge hans overvejelser under bestyrelsens behandling af
punktet.
Indstilling
Formanden indstiller:
1.
2.
3.
4.

At stillingens opslås som en chefstilling frem for en lederstilling.
At der frigives kr. 300.000 til konsulentbistand til ansættelsesprocessen
At konsulentfirmaet Muusmann afs vælges som konsulentfirma til opgaven
At der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af formanden, rådets repræsentant i bestyrelsen, en
medarbejderrepræsentant samt evt, et yderligere bestyrelsesmedlem.

Beslutning
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4. Første udkast til budget 2020
Sagsfre m sti Ill n
Nationalparkfondens grundbudget for 2020 skal indsendes til Naturstyrelsens regnskabsafdeling inden
udgangen af oktober 2019. Fra finansloven forventes en bevilling på 9,2 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. 4,0 mio. inkl. medarbejderlønningerne i
udviklingsprojekterne. Til sekretariatsfunktionen alene bruges 1.790.000, hvilket svarer til 19 % af
bevillingen.
Det resterende beløb på kr. 5,2 mio. skal anvendes til formidling inkl. velkomsteenter og drift af
Strandhuset, frivillige samt projektudvikling inden for natur og geologi, kultur, friluftsliv og erhverv.
Formidling, der ikke har eget udvalg, har i 2019 haft følgende budget.
920033- Profilannoncer
920055- Formidling Projektudvikling og generel opfølgning
920008- 1V-optagelser
920011- Nationalpark App
920013- Foldere og kort
920015 Nationalparkbussen
920026— Nationalparkguider (ex løn)
920031- Messedeltagelse
920032 Sommerannoncer
920055- Formidling Projektudvikling og generel opfølgning
920061- Formidlingsarrangementer i øvrigt
920014- Skovhjælpere
920034- Frivilliguddannelse
920057 Frivillige Projektudvikling og generel opfølgning
920076— Vedligeholdelse frivillige
Indtægter
Ikke disponeret
I alt
-

-

-

-

-

-115.000
-25.000
-70.000
-25.000
-105.000
-25.000
-150.000
-20.000
-135.000
-25.000
-10.000
-130.000
-120.000
-15.000
-100.000
124.061
-234.000
-1.179.939
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Sekretariatet mener, at rammen for 2020 ikke bør afvige meget fra 2019 og forstår følgende:

Forslag 2020
700.000

administration
administrationsløn
Formidling, formidlingsprojekter med delvis
eksterne midler,
Velkomstcenter (og Strandhus)
Frivillige

1,5% stigning i forhold til
1.090.000 budget 2019
1.180.000
750.000
300.000
1,5 % stigning i forhold til
2.200.000 budget 2019

Projektløn

Forventet bevilling

9.200.000

til administration, løn, formidling, velkomstcenter
og frivillige
Projektpulje

6.220.000
400.000

til fordeling på de 4 udvalg

2.580.000

til hvert
645.000 udvalg

Hvis der skal bruges ekstra midler til velkomstcentret må de tages af opsparingen, der pr. 1.1. 2019
udgjorde: 5.023.430 kr.

I forhold til midlerne til udviklingsprojekter ser sekretariatsmedarbejderne ikke et presserende behov for
differentiering mellem de fire udvalgsområder.
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Indstilling
Formanden indstiller at
1. Beløb til administration inkl, lønninger også til projekter fastsættes til kr. 3.990.000
2. Beløb til formidling samt fordeling af beløbet på hovedområder som ovenfor nævnt fastsættes til kr.
1.180.000 af 2020 budgettet, hvilket svarer til 2019 budget
3. Beløb til frivillige udgør kr. 300.000 af 2020 budgettet som i 2019
4. Beløb til udvikling af Velkomstcenterprojektet udgør kr. 750.000 af 2020 budgettet
5. Beløb til projektpulje udgør kr. 400.000 af 2020 budgettet som i 2019
6. Beløb til udviklingsprojekter fordeles ligeligt mellem Natur og geologi, Kultur, Friluftsliv og Erhverv med
kr. 645.000 til hver.

Beslutning
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5. Godkendelse af revideret frivilligpolitik

Udkast frivilligpolitik
Sagsfremsti II ing
Det fremgår af nationalparkloven, at nationalparken skal gøre en særlig indsats for at styrke bevidstheden
om områdernes værdier, gennem inddragelse af befolkningen i etableringen og udviklingen af parken. Et
naturligt element i dette arbejde er inddragelsen af lokale ildsjæle og frivillige i forskellige sammenhænge.
Denne del af lovteksten er videreføret i Nationalparkplanen side 9, hvor der står at inddragelse frivillige er
helt centralt i arbejdet med at planlægge og udvikle nationalparken.
For at sikre et godt og udbytterigt samarbejde med de frivillige, er det vigtigt at have en fælles forståelse af
rammerne for arbejdet, samt en grundig forventningsafstemning til opgaverne.
Derfor er der udarbejdet en frivilligpolitik, der fastlægger de overordnede rammer for samarbejdet.
Frivilligpolitikken definerer frivillige som nemlig personer, der med sin arbejdskraft, ønsker at være med til
at opfylde nationalparkens formålsparagraf. Samarbejdet skal hvile på gensidig respekt og de frivillige
tillægges reel kompetence og ansvar for konkrete arbejdsopgaver.
Nationalparken tilbyder efteruddannelse af de frivillige og kan stille krav om kompetenceniveau inden
enkeltpersoner kan optages i frivilligkorpset.
De frivillige organiseres i grupper efter deres ønsker til arbejdsopgaver og tidsforbrug, og kan tilbydes
forskellige modydelser for deres indsats. Det kan f.eks. være ekskursioner, efteruddannelse, arbejdstøj,
sociale arrangementer mv.
Indstilling
Formanden indstiller at ændringer godkendes.
Beslutning
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6. Nationalparkens skovhjælperordning
Sagsfre msti Ii ng
I 2012 blev der indgået en samarbejdsaftale mellem Syddjurs Kommune, Naturstyrel5en og Nationalpark
Mols Bjerge om etablering af en Skovhjælperordning. En aftale hvor brugere på Skovly (institution for
borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse) udfører lettere vedligeholdelses- og malearbejde,
anvist af Kommunen og Naturstyrelsen. Der vedligeholdes således stier i de kommunale skove, Mols Bjerge
fredningerne, på Jernhatten, i Hyllested Bjerge, i Hestehave- og Ringelmose Skove, Gravlevstien plus lidt
mere.
Siden har aftalen fungeret med stor succes, til glæde for både fastboende og turister, der nu nemt kan
finde de afmærkede stier og komme frem uden at risikere at blive revet af brombærranker, skulle over
nedfaldne grene mv.
Ordningen fungerer således at Skovly sender et hold på normalt omkring 6 brugere og en pædagog ud hver
mandag og onsdag fra kl. 10 til kl. 14. De mødes så med to af nationalparkens frivillige, og sammen
gennemgår de en lang række af stier, maler pletterne op, fjerner affald, klipper brombær, fjerner grene
osv., så stierne fremstår vedligeholdte og velafmærkede. Desuden males de røde bomme og der samles
affald. I alt er holdet ude ca. 40 uger på et år.
I aftalen indgik en betaling på 1250 kr. pr. gang Skovhjælperene er ude. Dette skulle kompensere for at det
er et forholdsvis lille hold der er ude, og at det er nogle af de “bedste” brugere, der normalt ville være på
større hold.
Nationalparken indvilligede i at betale det fulde beløb, plus arbejdstøj, udgifter til sociale arrangementer og
den slags, mens Naturstyrelsen lægger lokaler, maling og arealer til. Skovly bidrager med bussen og lidt
værktøj mv.
Nationalparken ønsker dog ikke at forsætte med at betale fulde beløb, og vil derfor anmode Syddjurs
Kommune om at overtage betalingen i lighed med de 21 andre skovhjælperordninger der pt. er i Danmark.
Nationalparken vil stadig gerne stå for det praktiske, stille frivillige til rådighed, betale for arbejdstøj med
videre, men mener, at betalingen til Skovly må være et kommunalt anliggende.
Indstilling
At der optages forhandlinger med kommunen om at de overtager betalingen, eller alternativt at
nationalparken forsøger at finde en anden institution at samarbejde med.
Beslutning
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7. Godkendelse af projektbeskrivelse til frigivelse af midler til nationalparkens udvalg

Projektbeskrivelser fra Naturudvalget: Slagleklipper Hjelm og EbeltoftNatur.dk
Sagsf rem stilling
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 udarbejdet 2 projektbeskrivelser til frigivelse af midler. Det ene omhandler Slagleklipper
Hjelm, hvor der ønskes frigivet kr. 32.500 og det andet EbeltoftNatur.dk hvor der ønskes frigivet kr. 165.000
af udvalgets samlede grundbudget på kr. 732.500.
Hvis de ansøgte midler bevilges har udvalget et restbudget på kr. 133.700 for 2019.
Projekterne gennemgås af udvalgets formand.
Indstilling
Formanden indstiller at:
1. Projektbeskrivelsen om Slagleklipper Hjelm godkendes, og at der frigives kr. 32.500 til projektet af
naturudvalgets budget for 2019.
2.

Projektbeskrivelsen om EbeltoftNatur.dk godkendes, og at der frigives kr. 165.000 til projektet af
naturudvalgets budgt for 2019.

Beslutning
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8. Orientering fra Styregruppen for Velkomstcenter Kalø
Sagsfremstilling
Styregruppen har afholdt to møder siden sidste bestyrelsesmøde og der har været afholdt et møde mellem
konsulent og sekretariatsmedarbejdere.
Formanden vil orientere om styregruppens arbejde og status for processen med fundraising til
Velkomsteenter Kalø.
Indstilling
Formanden indstiller status for velkomstcenterprojektet til drøftelse.

Beslutning
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9. Ny forpagter af Kalø Slotskro
Sagsfre msti Ill ng
Naturstyrelsen Kronjylland har oplyst Nationalparken, at forpagteren af Kalø Slotskro ønsker at indstille
restaurationsdriften med udgangen af lår. Nationalparken og Naturstyrelsen holdte på den baggrund et
møde den 15. august, hvor man drøftede situationen. Nationalparken udtrykte ønske om at styrke sin
tilknytning til området gennem ny forpagtning mens Naturstyrelsen kunne se flere udfordringer og
faldgrupper for nationalparken, hvis den skulle forpagte med det formål at videreforpagte til en restauratør
valgt af nationalparkbestyrelsen.
Der var enighed om en løsning, hvor naturstyrelsen tilbyder nationalparken, at vi inddrages i udformningen
af det nye udbud for bortforpagtningen af slotskroen, således at nationalparkens interesser i forhold til
formidling på stedet samt i forhold til, at få skabt de bedst mulige betingelser for restaurantens overgang til
Besøgscentret.

Indstilling
Formanden indstiller, at det tages til efterretning, at nationalparken inddrages i udformningen af
Naturstyrelsen nye udbud for bortforpagtning af Kalø Slotskro, således at nationalparkens muligheder for
natur- og kulturformidling på stedet styrkes, nationalparken inddrages i evt, krav til menu sammensætning
og åbningstider m.v. i kroen, og således, at der skabes mulighed for at den kommende forpagter kan
fortsætte sit virke i Besøgscentrets restaurant.
Beslutning
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10. Nationalparkens 10 års jubilæumskonference

Sagsf rem stilling
Lørdag den 26. oktober holdes jubilæumskonferencen: Vores Nationalpark. Konferencen er rettet mod
nationalparkens beboere og virksomheder med fokus på nationalparkens første ti års arbejde med at
udmønte lovens formål. Programmet for dagen er pt. under udarbejdelse. Der bliver til konferencen
produceret etjubilæumsblad med samme målgruppe. Konferencen finder sted hos Hotel Fuglsøcentret.

Indstilling
Formanden opfordrer bestyrelsen til at deltage i konferencen.

Beslutning
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