
Bestyrelsesmøde
S) NATIONALPARK MOLS BJERGE

Onsdag den 14. december 2022
fra kl. 16.30

Mødet holdes på Kaløvig Center, Præstekravevej 46, 8410 Rønde

Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 14.december 2022

1. Nyt fra formanden

2. Introduktion til Nationalpark Mols Bjerge — erhvervs- og turismeområdet

3. Godkendelse af redegørelse for udviklingen i Nationalpark Mols Bjerge og evaluering af nationalparkens

indsats 2017 — 2022

4. Budgetopfølgning 2022

5. Budget 2023

6. Mødekalender 2023

7. Evaluering af arbejdet i nationalparkens bestyrelse 2022

8. Bevarelse af Kalø Gods og Jagtsiottet som et samlet kulturmiljø

9. Orientering fra udvalgene

10. Eventuelt
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1. Nyt fra formanden

Sagsfre msti Ill ng

Formanden orienterer om nyt siden sidst.

Indstilling

Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
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2. Introduktion til Nationalpark Mols Bjerge — erhvervs- og turismeområdet

Sagsfremstilling

Kommunikations- og projektmedarbejder Nicole Wolter vil introducere de overordnede linjer for

nationalparkens arbejde på erhvervs- og turismeområdet, konkrete projekter og aktuelle problemstillinger.

Indstilling

Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
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3. Godkendelse af redegørelse for udviklingen i Nationalpark Mols Bjerge og evaluering af

nationalparkens indsats 2017 — 2022

Udkast til redegørelse for udviklingen i Nationalpark Mols Bjerge og evaluering af nationalparkens indsats

2017-2022.

Sagsfremstilling

Nationalparkfonden skal til årsskiftet 2023/24 fremlægge en vedtaget, seksårig nationalparkplan for

udvikling af Nationalpark Mols Bjerge, jf. kapitel 5 i nationalparkloven.

Kravene til nationalparkplanen er, at den skal beskrive bestyrelsens mål for perioden (de skal være

målbare), hvordan de fastsatte mål kan opnås, hvordan den forventede indsats prioriteres i planperioden,

og hvordan befolkningen vil blive inddraget i arbejdet.
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Til det formål skal nationalparkfonden forud for planens tilblivelse udarbejde en redegørelse for

udviklingen i nationalparken, herunder en evaluering af de opnåede resultater i den forløbne planperiode.

Sekretariatet har udarbejdet et udkast til redegørelsen efter forelæggelse i bestyrelsens fire stående

udvalg.

Indstilling

Formanden indstiller, at redegørelsen godkendes.

Beslutning
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4. Budgetopfølgning

B u dgeto pfø Ign ing

Sagsfremstilling

Økonomi- og projektmedarbejder Majbritt Mygind Petersen orienterer om budgetopfølgningen.

Indstilling

Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
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5. Budget 2023

Budget 2023

Sagsfremstilling

Økonomi- og projektmedarbejder Majbritt Mygind Petersen fremlægger udkast til budget 2023.

Indstilling

Formanden indstiller, at budget 2023 godkendes.

Beslutning
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6. Mødekalender 2023

Forslag til mødekalender 2023

Sagsfremstilling

Majbritt Petersen gennemgår kalender for 2023.

Indstilling

Formanden indstiller, at mødekalender for 2023 godkendes.

Beslutning
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7. Evaluering af arbejdet i nationalparkens bestyrelse 2022

Sagsfremstilling

Det følger af nationalparklovens § 12, at miljøministeren udpeger nationalparkbestyrelserne efter

indstilling fra berørte organisationer, kommuner og staten. Når nationalparkrådet er nedsat, jf. § 16,

tiltrædes bestyrelsen af 1 —2 medlemmer ligeledes udpeget af miljøministeren efter indstilling fra

nationalparkrådet.
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Det er nu et års tid siden, at den nye bestyrelse blev udpeget af miljøminister Lea Wermelin, og der lægges

derfor op til en evaluering af bestyrelsesarbejdet i 2022.

Såvel den afgående bestyrelse som det afgående nationalparkråd evaluerede til orientering i 2021 det

hidtidige arbejde i henholdsvis bestyrelse, råd og udvalg, og der var generelt stor tilfredshed med møderne

og samarbejdet. Det blev dog anbefalet, at introduktionen til nationalparken og råds- og

bestyrelsesarbejdet godt kunne styrkes fremover, hvorfor sekretariatet har valgt at give både bestyrelse og

råd mere grundige og faglige introduktioner til arbejdet i løbet af det første år i funktionsperioden.

Indstilling

Formanden indstiller, at bestyrelsen evaluerer bestyrelsesarbejdet i 2022.

Beslutning
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8. Bevarelse af Kalø Gods og Jagtslottet som et samlet kulturmiljø

Notat om Kalø Gods og Jagtsiottet udarbejdet af Flemming Nielsen.

Sagsfremstilling

Bestyrelsesmedlem Flemming Nielsen har bedt om at få et punkt på bestyrelsesdagsordenen om drøftelse

af bevarelse af Kalø Gods og Jagtslottet som et samlet kulturmiljø og har til brug for dette udarbejdet det

vedhæftede bilag.

Naturstyrelsen Kronjylland har til orientering siden Aarhus Universitet og nationalparksekretariatet

fraflyttede Kalø Gods og Jagtsiottet i foråret 2022 arbejdet på en plan for den fremtidige anvendelse af

bygningerne. Naturstyrelsen oplyser, at man opererer med forskellige scenarier herfor, og at der på

nuværende tidspunkt ingen konkret afklaring er på spørgsmålet, der endvidere afventer

regeringsdannelsen.
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Der bor til orientering fortsat en lejer i Jagtslottets øverste lejlighed, som fører dagligt tilsyn med

bygningerne.

Indstilling

Formanden indstiller, at Flemming Nielsens forslag drøftes.

Beslutning
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9. Orientering fra udvalgene

Sagsfremstilling

Udvalgene orienterer om udvalgsarbejdet og hvilke projekter, der eventuelt er bevilget midler til siden

sidst.

Indstilling

Formanden indstiller, at udvalgenes orientering tages til efterretning.

Beslutning
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10. Eventuelt
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Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 14. december 2022

Helle Hegelun Søre Rasmussen

Flemming Nielsen pe s ian Hansen

Kit Purup Rita M. Buttenschøn
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___________

Joy Klein Jesper Yde Knudsen

Else Brask
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