
 

Referat af rådsmøde den 14.1.2013 

Til stede: Mette Foged, Jette Sørensen, Arrild Anthonsen, Thomas Jensen, Ole Sørensen, Flemming Hørsted, Poul Erik 
Bærentzen og Verner Dam 

Fraværende: Kent Olsen og Erik Sørensen 

1. Mødekalender 2013 

På sidste rådsmøde blev det aftalt, at rådsmøderne skal placeres omkring 3 uger før bestyrelsesmøderne.  

På bestyrelsesmødet den 11. december blev følgende mødedatoer for bestyrelsens vedtaget:  

Torsdag den 31. januar 2013  
Onsdag den 13. marts 2013  
Torsdag den 2. maj 2013  
Mandag den 19. august 2013  
Tirsdag den 29. oktober 2013 og  
Onsdag den 11. december 2013  

Endvidere besluttede bestyrelsen, at fastsætte fristen for modtagelse af projektansøgninger på mere end kr. 
25.000 til 1. april og 1. oktober.  

På den foreslås det, at de to rådsmøder vedrørende behandling af projektansøgninger lægges 

tirsdag den 9. april og onsdag den 9. oktober  

Der planlægges efter afholdelse af en 2 dags geologiworkshop i juni for bestyrelse og råd.  

 

Beslutninger: 

Datoer for rådsaktiviteter 2013: 

9. april 2013: rådsmøde bl.a. med gennemgang af ansøgninger 

25-26. maj 2013: Geologiworkshop NB: Datoen er ændret i forhold til det miks fortalte på mødet 

Uge 33, ca.: Der afholdes et arrangement for rådet, hvor det drejer sig om rådets egne initiativer. Det kan fx 
være evaluering af rådets arbejde, ekskursion eller andet. Nærmere fastlæggelse af indhold drøftes på mødet i 
april.  Et emne om hvordan får man skolerne ud til aktørerne blev foreslået 

9. oktober 2013: rådsmøde bl.a. med gennemgang af ansøgninger 

11. december 2013: Julemiddag med bestyrelsen 

 

 

2. Behandling af 18 indkomne projektansøgninger for indstilling til bestyrelsen  

1. Drift af veteranskibet Skødshoved og afprøvning af nye sejladsformer.  

Indstilling: Rådet bakker op om de kr. 100.000, som gruppen anbefalede til udvikling af nye aktiviteter. 

Der blev udtrykt bekymring for at binde sig på drift, når der ikke er en afklaring af driften, når projektet er gennemført. 
Ligeledes blev det bemærket, at der ikke i materialet er anført indtægter. 

Det blev oplyst, at gruppen for friluftsliv havde anbefalet 1 års støtte på 100.000 til udvikling af nye aktiviteter, hvorefter 
der skal indsendes evaluering med de opnåede resultater. 



 

2. Handicapvenligt stiprojekt i Tolløkkeskoven.  

Indstilling: Rådet anbefaler ikke projektet på nuværende tidspunkt på grund af divergerende oplysninger mellem ansøgning 
til kommunen og ansøgning til Nationalparken. Hvis der er en god forklaring på det, kan rådet anbefale projektet. 

Der blev oplyst, at samme personkreds havde søgt om stort set samme projekt hos kommunen, men prisen for denne 
ansøgning var meget lavere. Mika oplyste, at det ser ud som om, der er en ekstra sløjfe på stien. Han undersøger det 
nærmere. Ud over dette blev projektet vurderes positivt. 

 

3. Etablering af et mobilbåret net med aktiviteter, attraktioner mv. i Syddjurs kommune. 

Indstilling: Rådet indstiller, at der gives afslag på ansøgningen. 

Rådet finder ansøgningen uigennemsigtig, og i konflikt med det, som Nationalparken og formidlingspartnerskabet i 
forvejen arbejder med. 

 

4. Kold Aftensmad - programserie bestående af 8 TV programmer.  

Indstilling: Rådet indstiller, at der gives afslag på ansøgningen. 

Rådet finder, at ansøgningen er foranlediget af, at der kommer en ny TV-kanal, der er meget lidt Nationalpark i det. 

 

5. Rejsehold i Nationalparken – direkte formidling til grupper på ophold i nationalparken. 

Indstilling: Rådet kan anbefale projektet på betingelse af, at indtægterne – 48.000 – tages ud af ansøgningen. 

Projektet blev bedømt positivt, men det bør koordineres med formidlingspartnerskabet. Partnerskabet mener, at det er 
relevant med sådan en trailer. Det bør stilles som vilkår, at det koordineres med partnerskabet og, man skal huske, hvem 
der fik ideen. Det blev påpeget, at en anden aktør har en bus med dette udstyr og man skal passe på med 
konkurrenceforvridning. Problemet er, at formidlerne i Nationalparken ikke har noget, når folk henvender sig. Det ser ud 
som om, det er gratis, idet 48.000 i budgettet er til ”besøg af rejsehold”.  

Det blev fremført, at Nationalparken kunne understøtte området ved gennem tilskud at sikre, at prisen for denne aktivitet 
bliver ens. Det skal være et enkelt og enstrenget system for kunderne at bruge.  

   

6. Nationalpark med Puls – lokaludvikling af friluftsaktiviteter.  

Indstilling: Rådet anbefaler, at der gives afslag på ansøgningen. 

Rådet finder ansøgning meget lidt konkret og for tynd i forhold til størrelsen på ansøgningen. Projektet har været indsendt 
før og der er foretaget justeringer i forhold til relevans for Nationalparken. Der er meget store poster til løn, og det er et 
beløb, som er en rigtig stor del af de midler, Nationalparken har til friluftsliv. Det er vigtigt at understøtte Karpenhøj, men 
det kan gøres på andre måder. 

 

7. Ud med ungerne – udeskoleundervisning på Syddjurs Friskole.  

Indstilling: Rådet anbefaler, at der gives afslag på ansøgningen. 

Ideen er god, men det er en facilitet, der laves uden for Nationalparken. Der blev henvist til Jægerskolen og det blev 
fremført, at Nationalparken burde gøre noget for at sætte fokus på, hvordan man får skoler ud til aktørerne. Det kunne 
være emne til rådets aktivitet i august. 

 



8. Naturnetværket – formelt netværk mellem 6 natur/skovbørnehaver. 

Indstilling: Rådet anbefaler, at der gives tilsagn til ansøgningen. 

Det blev udtrykt glæde over, at der her er tale om, at institutioner samarbejder omkring formidling i Nationalparken. 

 

9. Etablering af maritime rejsemål i nationalparken – etablering af landgangsmulighed i Ebeltoft Vig.  

Indstilling: Rådet udtrykker skepsis med hensyn til beløbets størrelse. Ideen er god.  

Ideen med at skabe sejlruter og landgangssteder i Ebeltoft vig blev diskuteret. Der er flere ansøgninger fra det maritime 
område, og de bør ses i helhed. Netop på det maritime er det vigtigt at sætte noget i gang, det er noget særligt for vores 
Nationalpark. Udgifterne er høje og der bør ses på alternative muligheder med bl.a. inddragelse af frivillige. Det giver 
indhold for sejlerne, men også for kysten at få en bro for folk, der kommer kørende. Det er meget populært, det mangler 
på stranden. Natomolen anses for urealistisk både på grund af placering og tilstand. 

 

10. Formidling og friluftsforhold i Egsmark Plantage. 

Indstilling: Rådet anbefaler, at der gives tilsagn til ansøgningen. 

Rådet finder projektet god, og ansøgningen særdeles gennemarbejdet. Det er et godt projekt for samspil mellem 
Nationalparken og private lodsejere.  

 

11.Bevaring og genskabelse af Veteranskibet Skødshoved som maritim kulturarv.  

Indstilling: Rådet anbefaler, at der gives tilsagn til ansøgningen. 

Udover at projektet er godt, er ansøgningen også en prøveballon for, om Nationalparken kan give tilskud til projekter som 
støttes af LAG midler med anden offentlig støtte. 

 
12. Robarkassen som sejlende formidlingsplatform for maritim kultur.  
Indstilling: Rådet finder ideen god, men for løntung, vil gerne støtte op om frivillighedsprincippet. Der skal også være en vis 
levetid i projektet.  Ansøgning og budget hænger ikke sammen. 

Det blev bemærket, at en stor del af ansøgningen går til lønninger, og at der i de skibe, der ellers er, er et stort 
frivilligheds-lav. Både båd og personale skal være godkendt, men det kan man også være som frivillig. Det blev også 
bemærket, at budgettet og ansøgningen ikke hænger sammen. 

 

 

12.Mad og måltidskulturen i Nationalpark Mols Bjerge.  

Indstilling: Rådet anbefaler, at der gives tilsagn til ansøgningen. 

Det blev pointeret, at det er et forskningsprojekt, som også kan komme lokale producenter og handlende til gode. Der er 
lavet et godt forarbejde, og projektet er et afsluttet projekt. 

 

14. Kalø 700 år. Borgen og godset 1313 – 2013.  

Indstilling: Rådet anbefaler, at der gives tilsagn til ansøgningen. 

Projektet er en bogproduktion, og den normale procedure for fondes støtte til bogproduktion: tilskud til nedsættelse af 
salgsprisen drøftes. Det blev understreget, at denne bog ”mangler”. 



 
15. Historisk troværdig smartphone og web-app til Kalø Slotsruin (Kalø version 2).  
Indstilling: Rådet anbefaler, at der gives tilsagn til ansøgningen, dog med ønske om at lønudgifterne nedskaleres. 

Det blev nævnt, at konsulent- og magisterhonorar er sat for højt: 50.000 pr. måned. Det er overbygning på noget, som er 
der i forvejen – det er godt – det er tungt besat med historiefaglige ressourcer. 

 

16. One Man One Beach. Maleri ved en strand i nationalparken.  

Indstilling: Rådet anbefaler, at der gives tilsagn til ansøgningen,  

Dog med ønske om vilkårene skal omhandle formidling, og evt. sejlads i efterårsferien, når udstillingen er i gang. 

 
17. Kulør på kulturen – dramatisk formidling af kulturhistorie til borgerne.  

Indstilling: Rådet er tvivlende om projekt, det er svært at vurdere. 

Projektet er en genfremsendelse med reduceret indhold. Det er dyrt pr. deltager. Der blev stillet spørgsmålstegn ved, om 
det understøtter nationalparken. Endvidere blev der stillet spørgsmål ved budgettet og momsproblematikken. Foreningen 
som har sendt ansøgningen kan på sigt være en spændende samarbejdspartner for nationalparken. Det blev også nævnt, 
at projektet kunne gennemføres et hvilket som helst sted, det er ikke nationalparkspecifikt.  Rådet overvejer projektet, der 
er meget usikkerhed. 

 

Projekter om Natur:  

18. Forprojekt vedrørende kortlægning af naturværdier i nationalparkens havområder fra DTU-Aqua  

Anbefaler, at vi støtter det. Det er noget vi mangler rigtig meget – og det er rigtig billigt. 

 

3. Orientering fra bestyrelsens møde den 11. december og specielt beslutningerne vedrørende naturprojekterne fra 
august 2012 

Mette / Jette orienterede om bestyrelsens beslutning vedr. naturprojekterne.  
 
 
Der blev ønske om at der i det udsendte materiale til rådet fremover er  plads til notater. 

 

Husk til næste gang, at dagsordnen skal indeholde godkendelse af referat samt evt. 

 


