Bestyrelsesmøde
NATIONALPARK MOLS BJERGE
Onsdag den 11. december 2019
fra kl. 16.30

1%

Mødet holdes hos Molskroens Strandhotel, Hovedgaden 31A, Femmøller Strand, 8400 Ebeltoft

Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 11. december 2019

1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Mødekalender 2020

3.

Frigivelse af midler til trædesten Maitfabrikken

4.

Godkendelse af projektbeskrivelse til frigivelse at midler til nationalparkens udvalg
Bilag:
a. Naturudvalget:
i.
Projektbeskrivelse Monitering af vilde bier
b. Erhvervsudvalget:
i. Projektbeskrivelse Serviceuddannelse og -netværk
ii. Projektbeskrivelse Synlighedspakke
iii. Projektbeskrivelse Mikrostøtte
iv. Projektbeskrivelse Mindre projekter
v. Projektbeskrivelse Merchandise
c. Kulturudvalget:
Projektbeskrivelse Forprojekt til sogneprojektet
i.
ii.
Projektbeskrivelse Formidlingsplatform
d. Friluftsudvalget:
Projektbeskrivelse Toilet ved Gravlev-stien
i.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

5.

Naturmødet 2020- orienterings- og diskussionspunkt

6.

Partnerskab med VisitAarhus orienteringspunkt

7.

Evt.

-

Side i

Bestyrelsesmøde
NATIONALPARK MOLS BJERGE
Onsdag den 11. december 2019
fra kl. 16.30
Mødet holdes hos Molskroens Strandhotel, Hovedgaden 31A, Femmøller Strand, 8400 Ebeltoft

1. Godkendelse af dagsorden

Dardan &tndi.
2. MØdekalender 2020
Udkast til mødekalender
Sagsfremstil Ii ng
Sekretariatet har i samarbejde med formanden udarbejdet et udkast til mødekalender for 2020.
Antallet af bestyrelsesmøder er fastsat til 5 inkl. julemiddag, antallet af rådsmøder til 3 samt julemiddag og
antallet af udvalgsmøder til 4. Der er indlagt en endags ekskursion for bestyrelse og råd til Naturmødet i
Hirtshals.
Datoerne for mødeaktiviteterne er:
Bestyrelsesmøder: torsdag den 6. februar, tirsdag den 2. juni, onsdag den 19. august, torsdag den 8.
oktober samt kort bestyrelsesmøde og julemiddag onsdag den 9. december.
Rådsmøder: torsdag den 9. januar, mandag den 27. april og onsdag den 4. november samt julemiddag med
bestyrelsen onsdag den 9. december.
Naturudvalg: mandag den 20. januar, torsdag den 7. maj, onsdag den 2. september og tirsdag den 17.
november.
Kulturudvalg: tirsdag den 21. januar, mandag den 4. maj, torsdag den 3. september og onsdag den 18.
november.
Friluftsudvalg: onsdag den 22. januar, tirsdag den 5. maj, mandag den 31. august og torsdag den 19.
november.
Erhvervsudvalg: torsdag den 23. januar, onsdag den 6. maj, tirsdag den 1. september og mandag den 16.
november.
Herudover indeholder mødekalenderen en heldagsekskursion til Naturmødet i Hirtshals fredag den 15. maj.
Indstilling
Formanden indstiller mødekalenderen til godkendelse.
Beslutning
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3. Frigivelse af midler til trædesten Malifabrikken
Sagsfre m stilling
Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet d. 21. august 2018 besluttet at samarbejde med BMA (Bibliotek,
Museum og Arkiv) om etablering af en “Trædesten” på den nye maltfabrik.
Dette arbejde er i fuld gang, idet sekretariatet allerede har deltaget i flere møder om indretning og
udstillinger. Nationalparkens hovedinteresser på stedet er dels selve modtagelsen af gæsten og formidling
af nationalparkens mange muligheder, dels fortællingen om landskabsdannelsen under sidste istid og
Ebeltofts kulturhistorie.
BMA arbejder med flere modeller for formidling. Et af de elementer, nationalparken er særligt interesseret
i, er en 3D-landskabsmodel, der kan illustrere istidens gletsjere vha, lys og andre effekter. Et andet element
kan være et timescope/3D-briller, hvor man, når man kigger ud over Ebeltoft Vig, kan se isen brede sig og
skabe landskabet, man ser ud på.
Der mangler dog en egentlig samarbejdsaftale mellem MBA og Nationalparken, hvori rammerne for
samarbejdet fastlægges, og de forskellige partneres rolle i formidlingen beskrives. Denne samarbejdsaftale
forhandles af sekretariatschef Birgitte Sidenius Bjerg Lamp med MBA.
Der er brug for en økonomisk ramme for at virkeliggøre nationalparkens trædesten, herunder til at bidrage
til reception! modtagelsen, udstilling og særlige tormidlingstemaer. Da arbejdet allerede er langt fremme,
indstilles det, at nationalparken frigør 300.000 kr. af budget 2019 til opbygning at trædesten og tilskud til
øvrige udstillingselementer. Den nøjagtige fordeling af midlerne indgår i den samarbejdsaftale,
nationalparken indgår med BMA.
Indstilling
Formanden indstiller, at der frigøres 300.000 kr. til indretning at trædesten og formidling på Maltfabrikken
og samtidig giver sekretariatschef Birgitte Lamp fuldmagt til at indgå en samarbejdsaftale med MBA.
Beslutning
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4. Godkendelse af projektbeskrivelse til frigivelse af midler til nationalparkens udvalg

Projektbeskrivelser fra Naturudvalget: Monitering af vilde bier
Projektbeskrivelser fra Erhvervsudvalget: Serviceuddannelse og —netværk, Synlighedspakke, Mikrostøtte,
Pulje til mindre projekter samt Merchandise.
Projektbeskrivelser fra Kulturudvalget: Forprojekt til Sogneprojektet og Formidlingsplatform til Havestuen
på BMA.
Projektbeskrivelser fra Friluftsudvalget: Toilet ved Gravlev-stien.
Sagsfre m 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 1 projektbeskrivelse til frigivelse af midler. Det omhandler Monitering af
vilde bier, hvor der ønskes frigivet kr. 75.000 af udvalgets samlede grundbudget på kr. 732.500.
Hvis de ansøgte midler bevilges har udvalget et restbudget på kr. 6.200 for 2019.
Projektet gennemgås af udvalgets formand.
Erhvervsudvalget
Erhvervsudvalget har udarbejdet 5 projektbeskrivelser til frigivelse af midler. Projektbeskrivelserne
omhandler 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. 100.000 til Merchandise af udvalgets
samlede grundbudget for 2020 på kr. 670.000.
Hvis de ansøgte midler bevilges har udvalget et restbudget på kr. 225.000 for 2020.
Projekterne gennemgås af udvalgets formand.
Ku Itu ru dva Iget
Kulturudvalget har udarbejdet 2 projektbeskrivelser til frigivelse af midler. Det ene omhandler Forprojekt til
Sogneprojektet, hvor der ønskes frigivet kr. 100.000 og det andet Formidlingsplatform til Havestuen på
BMA, hvor der ønskes frigivet kr. 30.000 af udvalgets samlede grundbudget på kr. 732.500.
Hvis de ansøgte midler bevilges har udvalget et restbudget på kr. 106.425 for 2019.
Projekterne gennemgås af udvalgets formand.
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F riluftsu dva Iget
Friluftsudvalget har udarbejdet i projektbeskrivelse til frigivelse at midler. Den omhandler Toilet ved
Gravlev-stien, hvor der ønskes frigivet kr. 65.000 af udvalgets samlede grundbudget på kr. 732.500.
Hvis de ansøgte midler bevilges har udvalget et restbudget på kr. 66.900 for 2019.
Projekterne gennemgås af udvalgets formand.
Indstilling
Formanden indstiller at:
1.

Projektbeskrivelsen om Monitering af vilde bier godkendes, og at der frigives kr. 75.000 til projektet
at naturudvalgets budget for 2019.

2.

Projektbeskrivelse om Serviceuddannelse og -netværk godkendes, og der frigives kr. 130.000 til
projektet af erhvervsudvalgets budget for 2020.

3.

Projektbeskrivelse om Synlighedspakke godkendes, og der frigives kr. 100.000 til projektet af
erhvervsudvalgets budget for 2020.

4.

Projektbeskrivelse om Mikrostøtte godkendes, og der frigives kr. 40.000 til projektet at
erhvervsudvalgets budget for 2020.

5.

Projektbeskrivelse om Pulje til mindre projekter godkendes, og der frigives kr. 75.000 til projektet
af erhvervsudvalgets budget for 2020.

6.

Projektbeskrivelse om Merchandise godkendes, og der frigives kr. 100.000 til projektet af
erhvervsudvalgets budget for 2020.

7.

Projektbeskrivelsen om Forprojektet til sogneprojektet godkendes, og at der frigives kr. 100.000 til
projektet at kulturudvalgets budget for 2019.

8.

Projektbeskrivelsen om Formidlingsplatform til Havestuen på BMA godkendes, og at der frigives kr.
30.000 til projektet af kulturudvalgets budget for 2019.

9.

Projektbeskrivelsen om Toilet ved Gravlev-stien godkendes, og at der frigives kr. 65.000 til
projektet af friluftsudvalgets budget for 2019.
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orienterings- og diskussionspunkt

Birgitte orienterer om beslutninger truffet på ledermødet den 6. december 2019 vedr, deltagelse i
naturmødet. Bestyrelsen diskuterer om man ønsker at sekretariat, bestyrelse og råd tager på en 1-dagstur
til naturmødet som i 2019.

6. Partnerskab med VisitAarhus

-

orienteringspunkt

Destination Djursland er blevet sammenlagt med VisitAarhus til en større turistorganisation, der omfatter
syv kommuner, der i fællesskab tiltrækker ferie- og erhvervsgæster til området.
VisitAarhus tilbyder nu betalte partnerskaber.
Nationalparken har hidtil betalt Destination Djursland for at være med i destinationsbladet på Djursland
samt til en udenlandsk cykelkampagne for samlet 47.620 kr., ex. moms. Med et strategisk partnerskab hos
det nye VisitAarhus til en årlig pris af 50.000 kr. bliver nationalparken nu synlig i en destinationsguide, der
dækker hele området, ligesom nationalparken får eget produktsite på den danske, tyske og engelske
VisitAarhus-site. Hertil kommer Aarhus Card/oplevelseskort til Aarhus-området og synlighed på andre
digitale platforme.
Nationalparken får dermed en større synlighed i Aarhus-området, hvilket har været et ønske gennem
længere tid.
Destination Djursland, nu VisitAarhus, er en vigtig samarbejdspartner inden for turismeområdet i
forbindelse med synlighed for nationalparken, men også i forbindelse med Nationalparkens
Serviceuddannelse og —netværk og de udviklingsprojekter, der fødes ud af dette samarbejde.

7. Evt.
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