
Bestyrelsesmøde
‘L NATIONALPARK MOLS BJERGE

Onsdag den 19. august 2020
fra kl. 16.30

Mødet holdes på Molslaboratoriet, Strandkærvej 6, 8400 Ebeltoft

Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 19. august 2020

1. Godkendelse at dagsorden

2. Eventuel støtteerklæring til Danmarks Jægerforbund

3. Formidlingsstrategi og udpegning at trædesten

4. Revidering at forretningsorden for bestyrelsen og for udvalg i Nationalpark Mols Bjerge

5. Økonomi 2020- orientering

6. Orientering fra udvalgene

7. Evt.
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1. Godkendelse at dagsorden

»çcden ja\€±.

2. Eventuel støtteerklæring til Danmarks iægerforbund

Bilag:

Udkast til støtterklæring

Mail fra Niels

Sagsfremsti Ih ng

Afdelingschef Niels Søndergaard, Danmarks Jægerforbund, fremlagde på Naturudvalgets møde den 20.

januar 2020 “Forslag til masterplan for Kalø — Fremtidsvisioner” fra Danmarks Jægerforbund. Udvalget

drøftede oplægget og tilsluttede sig Danmarks Jægerforbunds historiske interesse i at kunne bevare,

videreudvikle og formidle vildt- og biodiversitetstiltag i forbindelse med forbundets domicil.

Naturudvalget udtrykte samtidig ønske om at samarbejde med Danmarks Jægerforbund i forhold til at

kortlægge og forvalte særlige og truede arter i dette omrâde. Naturudvalget gav endvidere udtryk for

tilfredshed med Danmarks Jægerforbunds støtte til Nationalparkens interesser i en mere radikal omlægning

af driften på Kalø, vest for Molsvej.

Naturudvalget besluttede, på baggrund af drøftelserne, at anbefale bestyrelsen at udarbejde en

støtteerklæring til Danmarks Jægerforbund.

Punktet blev udsat fra bestyrelsesmødet den 6. februar 2020, da bestyrelsen besluttede at invitere

Danmarks Jægerforbund med til mødet med henblik på at forelægge sagen.

Niels Søndergaard vil på mødet indledningsvis præsentere Danmarks Jægerforbunds synspunkter.

Indstilling
Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter, om man kan tilslutte sig en eventuel støtteerklæring.

Beslutning
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3. Formidlingsstrategi og udpegning af trædesten

flil
Formidlingsstrategi — Nationalpark Mols Bjerge
Udpegning af trædesten
Mail Bo Skaarup
Mail Karen Thingstrup

Sagsfremsti Ih ng

Sekretariatet har udarbejdet et udkast til en samlet formidlingsstrategi, der har til formål at sikre

kvalificeret og målrettet formidling til flest mulige besøgende, styrke kvaliteten af oplevelser i

Nationalparken, opfordre til bæredygtigt friluftsliv og tiltrække flere besøgende.

Formidlingsstrategien tager udgangspunkt i den såkaldte Trædestensmodel, der oprindelig er udviklet i

Nationalpark Thy, og som nu videreudvikles, så den passer ind i konteksten for Nationalpark Mols Bjerge.

Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmøde den 1. maj 2018 Trædestensmodellen som grundlag for

fundraising til Besøgscenter Nationalpark Mols Bjerge. Modellen opererer med fire hierarkiske niveauer i

formidlingsstrukturen: Trædesten, formidlingssteder, kvalitetsstier og interessepunkter.

En trædesten skal placeres, hvor der i forvejen er mange besøgende, den skal rumme en udstilling og have

en eller anden form for bemanding. Bestyrelsen har tidligere besluttet, at Nationalparken skal rumme tre

trædesten med geografisk spredning: Ved Kalø Slotsruin, i Ebeltoft og Mols Bjerge.

Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet den 21. august 2018, at trædestenen i Ebeltoft skulle placeres

på Maitfabrikken. Nationalparken har siden åbningen af Maltfabrikken den 26. juni 2020 dagligt haft

nationalparkguider udstationeret på Maltfabrikken i skolernes sommerferie, ligesom Nationalparken har

medvirket til udarbejdelse og finansiering af den nye landskabsmodel i Havestuen på 2. sal.

Bestyrelsen har endnu ikke truffet beslutning om placering af den tredje trædesten i Mols Bjerge.

Bestyrelsen har i forbindelse med udarbejdelse af beslutningsgrundlag for denne beslutning afholdt

bestyrelsesmøder på henholdsvis Karpenhøj Naturcenter 1. maj 2018, Molslaboratoriet den 29. oktober

2018 og Fuglsøcentret den 12. december 2018.

Det vil i forbindelse med udformningen af den endelige formidlingsstrategi og arbejdet med realisering af

nyt besøgscenter, herunder dialog med fonde, være hensigtsmæssigt, at bestyrelsen snarest drøfter og

træffer beslutning om den tredje trædesten i Nationalparken.
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Indstilling

Formanden indstiller, at udkastet til formidlingsstrategi, herunder udpegning af kommende trædesten

drøftes.

Beutning
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4. Revidering af forretningsorden for bestyrelsen og for udvalg i Nationalpark Mols Bjerge

Forretningsorden for bestyrelsen i Nationalpark Mols Bjerge

Forretningsorden for udvalg i Nationalpark Mols Bjerge

Sagsfremsti II ing

Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet den 6. februar 2020, at Nationalparkens udvalg fremadrettet

tildeles et beløb, som udvalgene selvstændigt råder over i forbindelse med konkrete initiativer inden for

det respektive udvalgs område. Beslutningen indebærer, at udvalgene ikke længere som hidtil skal anmode

bestyrelsen om godkendelse af projektbeskrivelser til frigivelse af midler, idet bestyrelsen således allerede

har tildelt udvalgene midler.

Baggrunden for beslutningen er et ønske om at skabe en mere smidig administration samt en mere

tillidsbaseret og anerkendende organisation.

Ovenstående beslutning krævede en ændring af forretningsordenen for bestyrelsen, som blev godkendt på

bestyrelsesmødet den 6. februar 2020. Den reviderede forretningsorden vedlægges hermed til orientering.

Bestyrelsen besluttede endvidere på mødet i februar 2020, i forlængelse af ovennævnte beslutning, at man

ønskede at revidere forretningsordenen for udvalg i Nationalpark Mols Bjerge. Der vedlægges hermed et

udkast til revideret forretningsorden for udvalg i Nationalpark Mols Bjerge.

Indstilling

Formanden indstiller, at den reviderede forretningsorden for bestyrelsen tages til efterretning, og at

udkastet til revideret forretningsorden for udvalg i Nationalpark Mols Bjerge godkendes.

Beslutning
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5. Økonomi 2020- Orientering

Budgetopfølgning 2020

Sagsfre msti II ing
Majbritt orienterer om økonomien.

Indstilling

Formanden indstiller, at budgetopfølgningen pr. 31. juli godkendes.

Beslutning
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6. Orientering fra udvalgene

Sagsfremsti II ing

Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet den 6. februar 2020, at udvalgene på hvert bestyrelsesmøde

orienterer om, hvilke projekter, man har tildelt midler siden sidst.

Indstilling

Formanden indstiller, at udvalgenes orientering tages til efterretning.
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Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 19. august 2020

lhorkil Danielsen
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Else Brask Sørensen

Kit Purup

Else Marie Høgh
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ien\BJørn Andersen

Margit Røgind

Rita M. Buttenschøn

/

Jørgen Smidt-Jensen
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