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Endeligt referat 
 

 
 

Fraværende:  
Der var afbud fra Helge Poulsen (Lodsejerforeningen Mols Bjerge Fredning) 

Velkomst ved 
Erling Post 

 
Erling bød velkommen og ridsede formålet med dette første møde op, primært at lære 
hinanden at kende, og planlægge det næste par møder. Han pointerede det vigtige i dette 
for at få arbejdet til at udvikle sig positivt og fremadrettet, mod udvikling af naturen og 
erhvervet i og omkring nationalparken. Roligt og afbalanceret arbejde frem mod 
nationalparkplanen er hovedopgaven.  
 

Præsentation af 
bestyrelsens 
medlemmer 

 
Erling Post, formand, bor i Viderup, gift, 2 børn og 3 børnebørn. Efter 11 år som direktør i 
Fuglsøcentret gået på efterløn i forbindelse med organisationsændring. 
Glæder sig til arbejdet med bestyrelsen.  
 
Erling præsenterede også Nete Thomsen, hvis ansættelse egentlig ligger ud over hans 
beføjelser, men er sket på grund af, at oprettelsen af sekretariatet trækker lidt længere ud 
end forventet. Nete er ansat pr. 1. januar. Nete har indvilget i at være sekretær ved 
møderne inden januar også. 
 
Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs  
Biolog, forsker i bl.a. pløjning i nationalparkområdet.  
 
Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland,   
Bor i Følle, har sommerhus på Mols og har været med i agenda 21 gruppen. Uddannet 
journalist/diplomleder. 
 
Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening  
Bor i Grønfeld, landmand, gift 4 børn, sidder som repræsentant for alle under landbrug og 
fødevarer. Han har været med i projektet hele vejen og glæder sig til et konstruktivt 
arbejde.  
 
Anne Sophie Gamborg, Dansk Skovforening  
Møllerup Gods, hun er også medlem af lodsejerforening, uddannet landmand, har læst 
økonomi og kinesisk på Århus universitet.  
 
Kirstine Bille, Syddjurs Kommunes byråd  
Er medlem af byrådet, hvor hun er formand for Plan, udvikling og kultur i Syddjurs 
Kommune, hun har fulgt området tæt, er faglærer på Grenaa Tekniske skole i fagene 
engelsk og samfundsfag. Hun har 1 barn, glæder sig i øvrigt til arbejdet. 
 
Jakob Vedsted, Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn og bor i Ebeltoft.  
Leder af Ebeltoft Museum, har været med i pilotprojektets styregruppe.  
 
Dagmar Brendsup, VisitDenmark  
Direktør for Glasmuseet, hun bor mellem Ebeltoft og Elsegaarde,  
 
Keld Nielsen, Sammenslutningen af grundejere for Sommerhusområder i Syddjurs  
Keld er efterlønner og bor i Femmøller, han repræsenterer 3500 
lodsejere/sommerhusejere og sidder som repræsentant for deres ideer 
 
Vibeke Kahl, Foreningen af Private Lodsejere i og omkring Mols Bjerge. 
Bor i Skødstrup, men har sommerhus i Lyngsbæk.  Hun er cand.merc.jur., single og har  
2 piger på  15 og 12. 
 
Helge Poulsen, Lodsejerforeningen Mols Bjerges Fredning (deltog ikke i mødet) 
Tidligere biologilærer. Bor i Viderup,  
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Eva Kullberg, Dansk Botanisk Forening  
Eva er biolog, bor i Århus, men har sommerhus på Helgenæs, hun er med i bestyrelsen 
for Dansk Botanisk Forening og arrangerer mange ture, også i Nationalparken, Hun er gift 
og har børn og børnebørn. Hun glæder sig meget til arbejdet og har været med i 
pilotprojektet. 
 
Uffe Laursen, Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland 
Er skovridder og er chef for Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland. Området er stort, men 
denne del af området har optaget meget af hans tid i de sidste år, han var også med i 
pilotprojektet. 
 
 

Gennemgang af 
udsendt materiale 

Der var sendt links til informationer om vejen frem til nu. 
Uffe medbragte idekatalog, pilotprojektet, designmanual og ny brochure.  
Det vil være lærerigt at læse referaterne fra Thy som inspiration.  
Forskellen mellem nationalparkerne er betydelig, så vi kan blive inspireret, men ikke 
mere. Vi har købstaden, landsbyer, landbrug, skovbrug, vand- og kystarealer samt 
naturparken Mols Bjerge, det er meget forskelligt fra Thy.  
Kompleksiteten skal der tages hensyn til ved udarbejdelse af medarbejderprofiler til 
ansættelser i sekretariatet. 
 
Formen her er åbenhed om alt, referaterne kommer på hjemmesiden. Alle må udtale sig, 
måske ikke lige på bestyrelsens vegne, men ønsket er, at I bruger medierne så meget 
som muligt, alle er velkommen til det.  
   
Dagsorden og referat: Keld undrer sig over, at man ikke opererer med en 
suppleantordning. Der er udskiftning i Thy, så det ville være rart at vide, hvorfor der ikke 
opereres med suppleantvirksomhed her, da det ikke er klart, hvorfra nye tages, hvis nogle 
går ud, er det f.eks. fra samme organisation eller en anden?  
 
Erling: Vi arbejder med 15 i bestyrelsen og skal også operere med et råd, det er rigtig 
mange mennesker, der skal være engagerede i 4 år, så det er en stor opgave, hvis også 
suppleanter drages ind. Man har sit bagland og orienterer det. Det er fra samme 
organisation, man henter erstatninger, hvis et medlem forlader bestyrelsen. Og det må 
være den, der træder ud, som har opgaven med at overlevere til den nye. 
Der var indstillet 2, og organisationen kan frit bruge den anden person som den, der 
orienteres, det må man selv finde ud af i organisationen.  
 
Hvis en stopper skal der igen indstilles 1 mand og 1 kvinde fra organisationen, og så vil 
ministeren udpege en ny, han stiler mod fifty-fifty repræsentation.  
 
Uffe præsenterede en ny folder for Nationalpark Mols Bjerge. Det er Skov- og 
naturstyrelsen, der har lavet den. 
 
 
 

Forretnings-orden Den forelagte forretningsorden i udkast er taget fra Thy, dog med få ændringer. Punktet 
skal drøftes på dette og næste møde.  
 
Kirstine: Man har undret sig i byrådet over udpegelses-periodens længde, hvad sker der 
f.eks, hvis repræsentanten ikke genvælges til byrådet. Der er lavet en lokal 
gentlemanaftale om, at byrådet tager det op igen, hvis forholdende ændrer sig.  
Erling: Bestyrelsesmedlemmerne er udpeget af ministeren. Posten er dermed personlig, 
hvis der opstår problemer, så løser vi det. 
Nationalparkloven foreskriver en periode på 4 år. 
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Punkt 1: 
2 af bestyrelsesmedlemmerne indstilles af Nationalparkrådet. 
Genudpegning af de enkelte medlemmer kan kun ske en gang. Sammensætningen af 
bestyrelsen mht. organisationerne er derimod fast. 
Formanden kan også kun genudpeges 1 gang. 
Punkt 3:  
Halvdelen ændres til 2/3 og det pointeres, at skriftlig votering kun sker i særlige tilfælde. 
Punkt 4: 
Overskriften ændret til kun at handle om mindst 4 møder om året. 
Møder kan indkaldes af formanden eller hvis 3 medlemmer ønsker det. 
”Så vidt muligt” er strøget nogle steder. 
”Skitse” ændres til forslag. 
Punkt 5: ”Drager omsorg for” ændres til ”sørger for” 
 
Der var nogen drøftelse af referatets form og tidspunkt for offentliggørelse.  
 
Der var enighed om, at referatet skal være fyldestgørende, det skal være formuleret, så 
medlemmernes bagland kan se af referatet, at medlemmerne har talt deres sag, fremlagt 
punkter m.v. 
Med hensyn til, hvor meget der skal med, var der enighed om, at godkendelses-
proceduren giver mulighed for at godkende det refererede eller lave tilføjelser. 
Et hvert mindretal kan kræve deres synspunkt optaget i referatet. Udkastet lægges på 
hjemmesiden, når medlemmerne har haft mulighed for at protestere. Det skal fremgå, at 
det er et udkast, efter den endelige godkendelse, bliver det endelige referat lagt på 
hjemmesiden. 
Godkendelse af referat sker på næste møde ved underskrivning. 
 
Punkt 6: 
Indsigt i forvaltningsloven vil være ønskeligt – tages op senere. 
 
Punkt 7: ”evt.” skrives som eventuelt 
 
Punkt 8: tilføjelser: det endelige referat, offentliggøres på hjemmesiden efter møderne, 
udtaler sig på bestyrelsens vegne tilføjet. 
 
Punkt 9: Hele punktet skal omformuleres og gennemdrøftes på næste møde. Erling 
kommer med nyt oplæg til næste møde. 
 
Punkt 10: 
Budget for 2010 og budget for 2011 indtil 31 aug, hvorefter der vil være en drift bevilling. 
Der gives i Finansloven et fast beløb til ligelig fordeling mellem alle nationalparker. For 
tiden 35 mio. kr. Det giver 7 mio. kr. til hver nationalpark. Erling vil opponere mod det. 6 
mill. er givet som startkapital for de første 2 år. 
 
Der blev stillet spørgsmål om reglerne for regnskab og revision.   
 
Der er to muligheder:  
Skov- og Naturstyrelsen laver det online eller vi selv ansætter økonomi administration.  
Erling foreslår at vi samarbejder tæt med Skov- og naturstyrelsen om 
økonomiadministrationen indtil videre. Situationen kan revurderes, hvis der opstår en 
situation, hvor de midler, der indkommer til arbejdet med Nationalparken, bliver større fra 
”andre kilder” end det, der kommer fra miljøministeriet. 
Situationen kan revurderes når som helst. 
 
De penge, som vi får, er ikke sat ind på en konto, men udbetales, når de bruges. D.v.s. vi 
får heller ikke renterne af dem. 
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Uffe oplyste, at ligegyldigt, hvilken model for regnskab vi vil beslutte os til, så skal det 
lægges ind i statsregnskabet og revideres af statsrevisionen. 
 
Arbejdet i bestyrelsen honoreres ikke. 
Dog henvises til Nationalparkloven, § 13, hvori der står, at fonden afholder udgifter til 
sekretariat, til honorering af medlemmer i bestyrelsen og til den øvrige administration. 
Punktet tages til debat senere.  
Det er vilkårene, at nogle sidder i bestyrelsen i kraft af deres arbejde og som sådan får 
løn for det, men det kan ikke ændres. Følgelig afholdes møderne altid uden for 
arbejdstiden.  
På spørgsmålet om der er penge til at frikøbe bestyrelsesmedlemmer fra deres arbejde, 
så det bliver neutralt for alle, var opfattelsen, at det ikke kunne lade sig gøre til 
almindelige bestyrelsesmøder. 
Erling oplyste, at han modtager honorar for ¼ stilling svarende til ca. 11.000 pr. måned. 
 
På spørgsmålet om, hvorvidt bestyrelsen kan lave forretning og skabe flere penge den 
vej, blev det oplyst, at fonden kan modtage gaver og tilskud andre steder fra end staten, 
og for de penge kan vi gøre noget, men vi er en statslig fond, så vi kan ikke drive 
forretning med fortjeneste. 
 
På spørgsmål om dækning af kørsel, oplyste Erling, at det hører til de organisationer, 
som man er udpeget af. 
 
Uffe oplyste, at ved eventuelle studieture o.l., som bestyrelsen måtte planlægge skal med 
i budgettet og betales af fonden. 
 
Punkt 11: 
I nogen grad er vi underlagt statslige regler. 
 
Punkt 12: 
Tages op igen 
 

Dagsorden til 
næste møde 

 
Forvaltningsloven,  
Forretningsorden,  
Nationalparkplanen,  
Nationalparkrådet,   
Sekretariatet – arbejdet i sekretaraiatet, og arbejdet, som udføres som konsulentbistand . 
personprofil,  økonomi 

Planlægning af 
møderække 2009 
og 2010 

 
6.12.2009 – kl. 10.00 – starter med forvaltningsloven – på Jagtslottet til ca. 16.00 
21.1.2010 kl. 16.30 – 21.00  
 

Eventuelt  
Der er mange forskellige projekter, der er relaterede til Nationalpark Mols Bjerge, nogle af 
dem er i gang, Erling har den holdning, at de projekter, som sættes i gang med 
nationalpark Mols Bjerge som løftestang, skal bestyrelsen tages med i. 
De penge, som er bevilget, er øremærkede til stier samt Karlsladen og Strandkær som 
besøgscentre. 
 
På spørgsmål om, hvordan pengene er øremærkede oplyste Uffe, at Skov- og 
naturstyrelsen har søgt Arbejdsmarkedets Feriefond med nationalparken som 
udgangspunkt, de tænker nok mere på ferie end på nationalpark. Vi har tænkt på en 
overordnet rundtur i parken ved hjælp af stierne som supplement til de stier, som findes i 
forvejen. Besøgscenter Karlsladen skal være til kulturhistorisk center, og Strandkær til 
natur-center. Dette er gjort, fordi Skov- og naturstyrelsen i forvejen har disse bygninger. 
Han gennemgår gerne projekterne nærmere. Detaljeringsgraden for stierne er ikke stor 
på nuværende tidspunkt.  
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Uffe oplyste, at årsagen til at de søgte var, at muligheden pludselig var der. 
 
Erling vil forsøge at lave en oversigt over de projekter, der på forskellig vis er relateret til 
arbejdet med nationalparken, eller som på kort eller længere sigt kan have indvirkning på 
bestyrelsens arbejde. 
 

 
Generel orientering fra Erling: 
 
Der er sammenfaldende interesseområder i både råd og bestyrelse, hvorfor Erling mener, 
at det taler for en både horisontal og en vertikal arbejdsstruktur gående på de emner, 
som medlemmerne interesserer sig for. På denne måde mener han, at engagementet 
holdes oppe i hele perioden.  
 
Det er bestyrelsens opgave at give rådet opgaver, lægge et kommissorium for rådet. 
 
Organisationerne, der er i bestyrelsen skal ikke med i rådet.  
Erling opfordrede til at man læste høringssvarene omkring nationalparkrådet. 
 

 
Debat omkring ansættelse af sekretariatschef: 
 

 Ikke konsulent firma til at lave profil eller ansætte 
 Vi skal selv definere profilen, vi skal finde vores ben og først derefter gives 

profilerne.  
 De personer, der har søgt uopfordret, har fået besked om, at der vil blive 

udarbejdet en profil og stillingens opslås ledig, og så er de velkomne til at søge 
igen. 

 

 
 

 
 
Ref.: Nete/Erling 

  

 


