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1. Velkomst og præsentation

MiØminister Lea Wermelin nedsatte den 1. december 2021 den nye bestyrelse for Nationalpark Mols

Bjerge med funktionsperiode fra i. december 2021 til 30. november 2025.

Den 20. december 2021 udpegede miljøministeren Helle Hegelund som formand for bestyrelsen.

Mødet indledes med en velkomst og præsentationsrunde.

2. Valg af næstformand

Sagsfremst i Ih ng

Det følger af forretningsordenen for bestyrelsen i Nationalpark Mols Bjerge, jf. nr. 2, at bestyrelsen skal

vælge en næstformand. Næstformandens opgave er at være stedfortræder for formanden ved dennes

forfald.

Indstilling

Formanden indstiller, at bestyrelsen vælger en næstformand.

Beslutning
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3. Tilretning af forretningsorden for bestyrelsen i Nationalpark Mols Bjerge

3. Forslag til tilrettet forretningsorden

Sagsfre mstil Ii ng
Nationalparkens bestyrelse har i den forgangne funktionsperiode bestået af en formand og 10

bestyrelsesmedlemmer udpeget af miljøministeren efter indstilling fra myndigheder, organisationer og det

lokale nationalparkråd, jf. nr. ii forretningsordenen for bestyrelsen i Nationalpark Mols Bjerge.

Da miljøministeren i denne funktionsperiode har udpeget 12 bestyrelsesmedlemmer og en formand, bør

forretningsordenen tilrettes i overensstemmelse hermed.

Indstilling

Formanden indstiller, at forretningsordenen tilrettes som foreslået.

Beslutning
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4. Introduktion til Nationalpark Mols Bjerge

Sagsfremstilling
Der vil på mødet blive givet en generel introduktion til Nationalpark Mols Bjerge, herunder til

Iovgrundlaget, forretningsordenen for bestyrelsen, Nationalparkplan 2018—2024 og større projekter som

Besøgscenter Nationalpark Mols Bjerge, projekt “Konkurrencekraft via Outdoor Hotspots” med Dansk Kyst-

og Naturturisme og Syddjurs Kommune samt projekt “Græsning og friluftsliv — best practise for dialog,

etablering og formidling” ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN), Københavns Universitet.

Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
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5. Introduktion til Nationalparkrådet og udpegning af repræsentanter til det kommende

nationalparkråd

Sagsfre mstil Ii ng
Nationalparkrådet er rådgivende for nationalparkbestyrelsen i sager af større betydning og om principielle

spørgsmål.

Bestyrelsen beslutter sammensætningen af rådet og nedsætter det for en periode, der svarer til

bestyrelsens funktionsperiode.

Rådets medlemmer udpeges efter indstilling fra de berørte myndigheder og fra interesse- og

erhvervsorganisationer, erhvervsliv og foreninger med interesse i nationalparken. Endvidere kan der

udpeges særligt sagkyndige medlemmer m.v.

Nationalparkrådet vælger blandt medlemmerne en formand og en næstformand, og rådet vil pâ sit første

møde lave en indstilling til miljøministeren om, hvem man foreslår som rådets repræsentant i bestyrelsen.

Det afgående nationalparkråd har i maj 2021 evalueret arbejdet i rådet i den forgangne funktionsperiode

og gav ved den lejlighed udtryk for stor tilfredshed med såvel afvikling af rådsmøderne, rådets

sammensætning, udvalgsarbejdet og samarbejdet med bestyrelsen.

Der vil på mødet blive givet en generel orientering om nationalparkrådet som baggrund for bestyrelsens

udpegning af repræsentanter til det kommende nationalparkråd.

Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning, og at der udpeges repræsentanter til det

kommende nationalparkråd.

Beslutning
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6. Mødekalender 2022

6. Forslag til mødekalender 2022

Sagsfremstilling
Sekretariatet har udarbejdet et forslag til det kommende års møder i henholdsvis bestyrelsen,
nationalparkrådet og de stående udvalg.

Indstilling
Formanden indstiller, at kalenderudkastet 2022 drøftes og godkendes.

Beslutning
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7. Naturmødet 2022

Sagsfremstilling

Naturmødet er et årligt nationalt folkemøde i Hirtshals, der i år løber af stablen i dagene den 19.— 21. maj

2022.

Aldrig før har danskerne brugt naturen så meget som i de senere år, hvor også vores natursyn har været

heftigt diskuteret i den offentlige debat. Naturmødet har grundet corona været aflyst de seneste to år, og i

år forventer arrangørerne op imod 30.000 besøgende, over 500 aktiviteter og 80 forskellige stande til

“Naturmøde 2022— det vigtigste møde for verden”.

Det endelige program for Naturmødet ligger endnu ikke helt fast, men vil bestå af en bred vifte af
forskellige aktuelle paneldebatter, præsentationer og natudure, ligesom der vil være lejlighed til at tale og
netværke med politikere, interesseorganisationer, øvrige beslutningstagere og interesserede borgere.

Bestyrelsen og nationalparkrådet har tidligere deltaget ved naturmødet og har ved den lejlighed også

mødtes med repræsentanter fra råd og bestyrelser i landets øvrige nationalparker.

Indstilling

Formanden indstiller, at der fredag den 20. maj 2022 arrangeres en fælles tur til Naturmødet for alle

interesserede bestyrelses- og rådsmedlemmer.

Beslutning
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8. Budget 2022

8. Budgetudkast 2022

Sagsfre mstill ing

Økonomi- og projektmedarbejder Majbritt Mygind Petersen fremlægger udkast til budget 2022.

Sagsfremsti Ill ng

Formanden indstiller, at forslag til budget 2022 drøftes og godkendes.

Beslutning
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9. Evt.
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