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Tilstede:  
Erling Post, formand  
Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs  
Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland  
Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening  
Vibeke Kahl, Foreningen af Private Lodsejere i og omkring Mols Bjerge 
Anne Sofie Gamborg, Dansk Skovforening  
Helge Poulsen, Lodsejerforeningen Mols Bjerges Fredning  
Dagmar Brendstrup, VisitDenmark  
Eva Kullberg, Dansk Botanisk Forening  
Susanne Bødker, Sammenslutningen af grundejere for Sommerhusområder i Syddjurs  
Mette Foged, Nationalparkrådet 
Jette Sørensen, Nationalparkrådet 
 
Mika Leth-Pedersen, Sekretariatsleder 
Nete Thomsen, referent 
 
Fraværende  
Marianne Aude, Syddjurs Byråd  
nn, Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland  
Jakob Vedsted, Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn  
 
 
Erling bød velkommen til de to repræsentanter fra nationalparkrådet, Mette og Jette og meddelte, at  
Uffe Laursen, SNS, er udtrådt af bestyrelsen, der kommer en ny skovridder i Fussingø den 1. dec. Det afventes, hvem 
der udpeges til bestyrelsen. 
 
 
Punkt 1:  Godkendelse af dagsordenen 

Erling ønskede et punkt på om valg af næstformand, da bestyrelsen nu er 
fuldtallig, og bestyrelsen er indstillet på at vælge næstformand på nuvæ-
rende tidspunkt. 
Jørgen Ivar ønskede at få konkretiseret, hvad man forventer af en næst-
formand. – Forretningsordenens ordlyd sendes med som bilag, evt. som 
oplæg til debat.  
Næstformanden vælges næste gang 
----0---- 
Dagsordenen ønskes opstillet med tal som punktangivelse. 
 
Helge ønskede at få flere bilag ud på print ved udsendelse af dagsordenen. 
Erling svarede, at referatet var sendt og kommenteret af bestyrelsen på 
mail. Der er udprintet referat til udlevering på mødet her. 
Vibeke savner også bilag, og mente, at det er problematisk, at det først 
bliver fremlagt for bestyrelsen på mødet. 
Mika oplyste, at der kun er 1 bilag til dagsordenen, som er sendt med ud 
pr. post. Referatet er sendt tidligere på mail, men han beklager, at de ikke 
er sendt ud igen pr. post.  
Vibeke ønskede, at alt, der behandles på mødet medsendes som bilag til 
dagsordenen fremadrettet. 
 
Kirsten bakker op om Vibekes ønske og henledte opmærksomheden på, at 
bestyrelsen tidligere har bedt om referaterne i papirform. 

Valg af næstformand: 
Debat og valg på næste 
møde  
 
 
Dagsorden og bilag: 

Fremadrettet sendes; 
Dagsorden inkl 
ALLE relevate bilag inkl. 
Referat pr. post til 
bestyrelsesmedlem-
merne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handlinger: 
Forretningsordenen 
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Jørgen Ivar forklarede sin enighed med at der ligger meget på medlem-
mernes pc, også fra andre bestyrelser. Det er derfor ønskeligt, at det, der 
skal behandles på møderne, sendes samlet, så man har det hele samlet.  
 
Der var bred enighed om det. 
---0--- 
 
Kirsten ønskede et punkt på dagsordenen: Orientering vedr. skæv køns-
fordeling i bestyrelsen. Danmarks Jægerforbund ønsker en orientering  
 
Erling kender intet til begrundelsen for, at udnævnelserne har resulteret i 
skæv køns-fordeling. Punktet kan derfor ikke behandles, men kan evt. 
tages op på mødet med ministeren på lørdag. 
 

printes ud og sendes 
som bilag til næste 
møde 
 
Dagsorden opstilles 
med tal som punktan-
givelse 
 
 

Punkt 2.  Debat om referatform og godkendelse af referat 

 
Vibeke og Jørgen Ivar ønskede at vide, hvem har ønsket at debattere refe-
ratformen. Erling sagde, at det var ham. 
 
Vibeke oplyste, at hun tidligere har været meget fleksibel med hensyn til 
korte referater, hun ønsker et langt referat, der skal indeholde alt, også 
selvom det måske ikke er så heldigt for Uffe og Erling. 
 
Vibeke m.fl. kunne ikke godkende referat, idet det ikke har været udsendt 
i papirudgave pr. post, men kun på mail, hvorfor godkendelsen er udsat til 
næste møde. 
 

Godkendelse af referat 

fra møde 9 udsat til 

næste møde.  
 
Det skal være det lange 
referat. 
 
 

Punkt 3.  Evaluering af Nationalparkkonferencen. 

Peter syntes det var godt med input udefra. 
Dagmar syntes det var en fin dag 
Erling kommenterede, at vi kom for sent i gang med organiseringen af den, 
men fik god hjælp af Niras 
Peter savnede input omkring naturen 
Kirsten syntes, det var udmærket, også pga debatten. Det er nødvendigt at 
kunne henvise til erfaringer udefra i debatten med lokalbefolkningen.  
 
Peter fremhævede specielt punkterne om alternativ energi, udvikling og 
brug af det.Det var godt med inspiration udefra, det kan vi ikke få nok af. 
 
Drøftelse af studietur i maj næste år 

Konferencen blev afholdt på det tidspunkt, hvor der var planlagt en studie-
tur, som blev udskudt. Der ligger er forslag om studietur til foråret. Erling 
foreslog studietur til Tyskland, Tjekkiet, Polen eller Sverige. Norge er ikke 
så sammenlignelig med os. Vi skal tidligt i gang med forberedelserne. 
Hvad er bestyrelsens indstilling til det? 
Bl.a. Dagmar og Eva mente, at maj – juni var en svær tid 
St. Bededag blev drøftet, men det er konfirmationsdage 
Eva foreslog at lave et udvalg, der ser på det. Eva og Dagmar danner ud-
valget.  
Evt ønsker og andre kommentarer sendes til sekretariatet, som videresen-
der til Eva og Dagmar. 

Konferencen var god. 

 
Studietur: Eva og Dag-
mar og Erling udgør 
udvalg, som arbejder 
videre med det. Kom-
mer med et udspil.  
Folk tjekker hvornår de 
kan og sender besked 
til sekretariatet. 
 
Handling: 
Sekretariatet samler 
input vedr. tid til stu-
dietur og sender videre 
til Kirsten og Eva. 
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Punkt 4: Skovhjælperordning og adoption af naturområde – forberedelse til 

iværksættelse i foråret 2011 

Erling ønsker principiel debat om, hvilke projekter, der sættes i gang før 
færdiggørelse af planen. Der er kommet henvendelse fra flere steder, bl.a. 
produktionsskolen. Et projekt, som andre har sat i gang. Det er et uddan-
nelsestilbud, som Syddjurs Kommune og Region Midt er involveret i i for-
bindelse med Verdi, som har et betydeligt beløb, som de har forpligtet sig 
til at bruge på uddannelse. De har spurgt, om vi vil være med til at kvalifi-
cere det, så pengene ikke er spildt. Kan vi løsne på den holdning, at vi kun 
sætter projekter i gang for at højne ambitionsniveauet? 
 
 
Helge ønskede at vide, om det var en arbejdsgruppe med arbejdsleder. 
Det kunne sikre, at vi holder lidt orden i området, han tror mange vil være 
glade for sådan et hold.  
(Skovhjælperdelen, produktionsskolen) 
 
Erling vil gerne først have principiel debat omkring, hvad vi sætter i gang. 
 
Jørgen Ivar mente ikke, at det var noget, vi havde besluttet, han kan godt 
følge argumentet, og vi har brug for det. Men vi har ikke besluttet noget 
om projektigangsættelse.  
 
Der er ingen principbeslutning i at afvige, for vi har ikke besluttet det. 
 
Anne Sophie mente, at det kræver mere af os, at nogle sætter noget i 
gang, det skal være noget vi kan bakke op om.  
Peter manglede et ordentligt oplæg, som der kan tages stilling til. 
Helge: manglede det, han nævnte tidligere – det er praktisk, at der er et 
hold, men det kræver en aftale.  
 
Dagmar ønskede at vide, om det er sat i gang? 
Mika oplyste, at skovhjælperprojektet og produktionsskolen, adskilt fra 
Verdi.  
 
Anne Sophie mente, at hvis det er nogle gode ting, så er det godt, men vi 
mangler oplæg, og vi skal være enige om det.  
 
Vibeke ønskede ligeledes henvendelser og oplæg fra sekretariatet til at 
træffe beslutning på. Hun syntes som Helge, at det er gode projekter – de 
to – det skal vi arbejde videre  
med. 
 
Jørgen Ivar kommenterede, at de skal have noget at lave hele tiden, og det 
skal indeholde en arbejdsleder – de skal være selvkørende. 
 
Mette var enig og mangler information om, hvad det indebærer, mener 
det er et godt folkeligt signal at sende, at der sker noget. 
 
Mika oplyste, at til næste møde i oktober – kunne der være et punkt, hvor 
lederen af produktionsskolen fortæller og ligeså fra Marie Magdalene, 

Der er ingenting i vejen 
for at starte projekter 
før nationalparkplanen 
er færdig. De skal være 
gennemarbejdede og 
veldokumenterede og 
bestyrelsen skal være 
enig om dem. 
 
 
Der ønskes så vidt 
muligt fremsendt skrift-
ligt materiale med 
næste dagsorden, vedr. 
de to fremlægger. 
 
Bestyrelsen træffer på 
den baggrund beslut-
ning i november 
 
Bestyrelsen har god-
kendt, at sekretariatet 
arbejder videre med 
Verdi og uddannelse. 
_____________ 
 
Handling: 
Sekretariatet inviterer 
de Produktionsskolen 
og Marie Magdalene til 
at holde oplæg næste 
gang og fremskaffer 
noget skriftligt materia-
le til næste dagsorden. 
 
Sekretariatet arbejder 
videre med Verdi og 
uddannelse. 
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derefter kan bestyrelsen tage en drøftelse. 
 
Verdi  

Erling mente, at det er lidt uheldigt, men det er den situation vi står i vedr. 
deres uddannelsestiltag.  
 
Kirsten ønskede at vide, hvornår er der deadline for ansøgning til Verdi.  
Erling svarede, at pengene er der, der er ikke ansøgningsfrist. Verdi projek-
tet kører i tiden 2010-2111-2112. Pengene ligger lige nu i Region Midt, 
som har uddelegeret til kommune og Kristian Herget – Hjemmeside for 
Verdi er www.ver-di.eu 
 
Vibeke ønskede at vide, om det kan det bruges som led i Nationalparkens 
egen naturvejledning. 
 
Erling vil undersøge, hvad midlerne kan bruges til. 
 
Erling spurgte om, bestyrelsen vil nikke ja til, at sekretariatet arbejder 
videre med det?  Bestyrelsen nikkede Ja 
 

Punkt 5: Overordnet trafikplan  

(Helge Poulsens bilag) 

Erling indledte med at sige, at forslaget er en stor del af det, der er drøftet 
og noget, der er kommet mange forslag om.  
Hvis bestyrelsen kommer med en udtalelse på denne baggrund, vil vi blo-
kere for arbejdet i en af de kommende arbejdsgrupper. 
Helge: Når der er en Nationalparks-bestyrelse, så må man forvente, at der 
sker et eller andet, at det er et forum, hvor man kommer længere. Pro-
blematikken har været oppe lige siden fredningen. Det blev overladt til 
kommunen at arbejde med trafikplanen.  
Når man henvender sig om det, modtager man svar fra kommunen, at de 
vil høre hvad Nationalparkens bestyrelse siger. 
Hvis bestyrelsen ikke foretager sig noget, bliver det værre og værre. Han 
møder holdningen, hvad laver de? 
Forløbet med stierne er ikke en demokratisk proces i SNS. 
Man skal også tage hensyn til naturen. 
Han hader at blive misbrugt – som feks. I følgegrupper, hvor der tilsynela-
dende er mulighed for indflydelse, men det er reelt ikke mulighed for 
indflydelse. 
Man må kunne bruge pengene på en anden måde. Han spørger - kan vi 
ikke gøre noget – har vi ingen mulighed for at påvirke det? Folk forventer, 
at vi gør noget ved det. Han er sur på SNS. 
 
Kirsten oplyste, at hun på bestyrelsesmødet i januar spurgte, om vi kunne 
få høringsret på de ting, som vil påvirke os. Det stemte vi imod, fordi de 
organisationer, som vi repræsenterer skulle gøre det. Hun vil gerne gen-
stille forslaget: Skal vi have høringsret? Så når der kommer noget større, så 
får vi materialet tilsendt. Hun har læst i avisen, at SNS slet ikke har lagt 
planerne frem, så kan organisationerne heller ikke svare hver for sig. Det 
var heller ikke at finde på deres hjemmeside. 
 
Kirsten kommenterede omkring Mountainbike. I Grønt råd har der været 

Den overordnede tra-
fikplan skal afvente 
nationalparkplanen. 
Der udfærdiges en 
skrivelse til SNS, hvor 
bestyrelsen anbefaler, 
at man stiller cykelstien 
i Mols Bjerge i bero, og 
bruger pengene andre 
steder. 
 
 
------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
Handling: 
Sekretariatet laver et 
udkast til bestyrelsens 
skrivelse til SNS 
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høring igennem et helt år om, hvad man skal bruge de kommunale skove 
til. Et af de forslag, der står øverst på listen, er oprettelse af MTB baner, 
der er så interessante, at de tiltrækker mountain-bikerne. Forslaget er ikke 
færdigt, det er i efterbehandling, men hun mener, at det er på vej, for 
rigtig mange har efterspurgt det. 
 
Dagmar kommenterede, at det virker underligt omkring SNS, Vi har fået en 
kort orientering, og mener, det er meget ufint og dumt af SNS, at det hele 
er sat i gang uden at det er koordineret med andre. Hun spørger om vi kan 
blive enige om at markere noget i forhold til SNS – en samlet besked fra 
bestyrelsen. 
 
Erlng bemærkede, at bestyrelsen er ved at gøre emnet meget bredt, det 
hænger sammen, men derfra til at snvære det ind, så det kan landes, der 
er også noget andet om AFF projektet og SNS på dagsordenen. 
 
Peter bemærkede, at det er for tidligt at tage stilling til overordnet trafik-
plan, vi er ikke klar til det endnu – vi skal have lavet en overordnet struktur 
med center og hvordan nationalparken skal fungere, og derfra skal man så 
tage fat på stiforløb m.v., bl.a. vejdebatten. Nu hører vi så også om kom-
munale MTB baner, men det kommer måske også på tværs af, hvordan vi 
mener, nationalparken skal skrues sammen. 
 
Jørgen Ivar stiller konkret forslag: Vi fra Nationalparkens bestyrelse sende 
en utvetydig henvendelse til SNS, om ikke at foregribe vores planlægning. 
(Sti gennem Mols Bjerge) SNS kan bruge midlerne, der hvor det startede 
med cykelstier langs gamle asfalterede veje. 
Vi er ikke klar til at spille ud med overordnet trafikplan – vi kan henstille til, 
at vi får lov til at lave den, inden andre begynder at lave noget. AFF midler 
kan bruges andre steder primært til cykelstiler langs asfalterede veje. Vi 
skal meget præcist anbefale, at SNS bruger pengene som ovenfor nævnt. 
Det er at øve voldtægt på os, at SNS på denne måde foregriber vores ar-
bejde. Han tror det vil have en vis effekt. 
 
Kirsten mente, det ville være lettest, hvis vi fik et oplæg fra SNS om, hvad 
de laver.  
Vibeke ønskede at vide, om man kunne få en kopi af den ansøgning, der er 
sendt til AFF, og som bevillingen er givet på grundlag af. 
Trafikplanen indeholder også andre ting, vi laver frivillige aftaler og kom-
munen kan ekspropriere, så det er nødvendigt at kende det og adskille 
det. Vi skal finde en stærk formulering af tingene. til SNS. 
 
Enhver form for ekspropriation vil være gift for Nationalparken. Det skal vi 
søge at undgå. 
 
Susanne bemærkede, at hun ville være ked af, hvis ikke stien langs Fuglsø-
vej blev til noget.  
 
Anne Sophie bemærkede, at cykelstier udover de eksisterende veje strider 
mod det Nationalparken står for (Mols Bjerge) 
 
Kirsten mente, at det derfor vil være på sin plads at få SNS planen nu. 
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Erling, vi laver en henstilling til SNS. Sekretariatet laver udkast. 
 
Dagmar – det er vigtigt, at vi i skrivelsen pointerer, at vi går ind for frivillig-
hed. 
 
Susanne kommenterede, at trafikken er vigtig, og det bør være en prioritet 
vi har- relativt snart. 
 
Helge har sendt en ansøgning til kommunen fra lodsejerside, han udleve-
rede en kopi.  
 
Mika fortalte, at der er meget spændende input til planen fra folk, som har 
arbejdet seriøst med denne problemstilling gennem mange år. Det vigtige 
er, at vi i nationalparkplanen får beskrevet, hvordan bestyrelsen ønsker 
trafikplanen skal være. 
 
Kirsten : Høringsret – skal det med på som punkt til næste møde. 
 
Mika: det fremgår tydeligt af loven, hvad vi kan have høringsret på, når de 
gør det på stats eller kommunal ejede arealer, så er der ikke offentlig hø-
ring. SNS har ikke overtrådt loven. Det er jura.  
 
Peter bemærkede, at der er fredning. Overfredningsdommeren skal god-
kende det, som laves, også SNS 
. 
Kirsten vil stadig have høringsret! For hvad bliver det næste, som vi ikke 
vidste.  
 
Mika: Høringsberettigede er skrevet ind i de andre love – 5 love, hvor vi 
har kompetence til høring.  
 
Anne Sophie bemærkede, at da eksisterede nationalparkerne ikke  der er 
ny lovgivning på området. 
 
Helge bemærkede, at det der generer ham, er at man vil være nærdemo-
kratisk, så burde man se på, hvad der ville være fornuftigt i denne sam-
menhæng. – SNS glemmer at bruge hovedet. 
 

Punkt 6: Evaluering af mødeaktivitet og andre arrangementer i offentlighedsfasen 

Vibeke indledte med at sige, at det var et fint arbejde, som blev lavet på 
kort tid. 
  
Peter syntes det var fremragende møder og undrer sig over, at mange 
føler, de ikke får noget at vide. 
Jørgen Ivar mente, det var en interessant oplysning, det er vi nødt til at 
tage seriøst, og vi skal gøre noget for at forbedre det. 
Susanne mente, at en af grundene kunne være, at hjemmesiden er for 
dårlig. 
Mika er enig i kritikken, det er først nu vi kan lave noget ved hjemmesiden. 
Peter foreslog, at vi allierer os med tv og andet – det rammer flest. 
Erling oplyste, at Thy har en informationsstrategi, hvor de samarbejder 

Mødeaktiviett og andre 
arrangemetner i offent-
lighedsfasen har været 
gode. 
 
Der skal være mere 
fokus på, hvordan vi 
informerer bedre. 
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med TV Midt-Vest og Nord. Det er 2 timer hver weekend. 
 
Peter mente, det ville kunne skabe et fællesskab. 
 
Kirsten mente, at det var udmærket med debatmøderne – der er kommet 
forskellige vinkler ind og nogle guldkorn. Annonceringen kunne have væ-
ret mere tydelig – større skrift i annoncer. 
Spørgsmålet om Web tv må vente på planen. 
 
Anne Sophie henviste til Århus Stiftstidendes djurslandssider – hvad skal 
indholdet være. På møderne kom der ikke mange, og der kom mange 
gengangere. 
 
Erling kommenterede, at 25-30 personer passede til omgivelserne. Han 
opfordrede til at spørge folk, når de siger, at de ikke føler sig informeret, 
hvad de foreslår der skal til, for at de føler sig bedre informeret. 
 
Kirsten mente, at mange stillede spørgsmål ved, hvorfor vi skulle have 
debatfase en gang til? 
Peter foreslog et billede af bestyrelsen på hjemmesiden. 
Helge foreslog, at vi lægger møder ud i lokalområdet. 
 
 

Punkt 7: Den indledende offentlighedsfase – status for indkomne forslag og drøf-

telse af, hvordan vi skal behandle de indkomne forslag 

 
Mika fortalte om de indkomne forslag 
De lægges på hjemmesiden, og de trykkes, så alle får et eksemplar. 
  
Vibeke ønskede forslagene opdelt efter bekendtgørelsens emner. Mika 
bekræftede, at det blev de. 
  
Erling lagde op til debat om, hvordan vi kommer videre. Han foreslog at 
arbejde med en vision og så arbejde med forslagene derudfra. Forslag, at 
vi bruger vores oktober møde til det. 
Der nikkes. 
 
Susanne var enig i, at det er vigtigt med en form for, hvordan man behand-
ler forslagene.  
 
Erling foreslog, at der udarbejdes et oplæg til bestyrelsen om  det videre 
arbejde med planen. Derefter nedsættes arbejdsgrupper og udvælgelse af 
forslag. 
For bestyrelsen er der stadig muligheder for at stille forslag 
 
Der er mange forslag, der går på tværs. 
 
Kirsten foreslog, at bestyrelsen blev opdelt i arbejdsgrupper, så hele besty-
relsen ikke skulle gennem alle forslag. 
 
Mika mener, at der på næste møde oprettes interessegrupper, der i sam-
arbejde med råd og sekretariat, der arbejder med teksten. Grupperne 

Forslagene grupperes 
efter bekendtgørelsens 
emner. 
 
Der debatteres visions-
arbejde oktobermødet. 
 
Derefter nedsættes 
interessegrupper, som 
melder ud til rådet, 
hvad man ønsker grup-
perne suppleret med. 
 
 

Handling: 
Sekretariatet udarbej-
der kompendium med 
indkomne forslag. 
Det lægges på hjem-
mesiden og sendes til 
hvert bestyrelsesmed-
lem i printet udgave. 
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behandler og supplerer de indkomne forslag. 
 
Der er meget der går på tværs.  
 
Erling: her kommer vi så til tværgående interessegrupper – og det ville 
være naturligt at tage rådet med til aftenmødet. 
 
Jørgen Ivar spurgte, om de også skulle inviteres til debat om det videre 
arbejde.  
Erling: Nej ikke til den debat. 
 
Vibeke forslog, at bestyrelsen tilmelder sig interessegrupper og derefter 
indhenter manglende kompetencer i rådet. 
 
Hvis der nogle forslag, som ikke passer direkte ind i et emne, skal de være 
en gruppe for sig selv. 
 
Vibeke kommenterede, at det er bedst, hvis de lapper over. Hun fastholdt, 
at det er bestyrelsen, der efterspørger kompetencer hos rådet. 
 
Mette oplyste, at de i rådet gerne vil vide, hvad bestyrelsen vil med rådet. 
Rådet er nødt til at vide, hvad der forventes, altså en klar definition af, 
hvad rådet skal. 
 
Susanne ønskede at vide, om det er et stort problem, hvis man lader 
rådsmedlemmerne selv melde sig til interessegrupperne ?  
Jette mente, frivillighedens princip det bedste. 
 
Vibeke forklarede: Hvis rådet har et input til bestyrelsen, så regner hun 
med at det kommer, for rådet er sammensat for at supplere bestyrelsen.  
Det er oplagt, det bedste arbejde kommer der, hvor man ønsker at delta-
ge, men der kan være et behov for, at bestyrelsen kan efterspørge en 
kompetence, mere end at rådet begynder at blive autonom. 
 
Jette foreslog, at man beder rådet om noget, og rådet sætter de personer 
på opgaven, der er relevante. 
 
Jørgen Ivar kom ind de flerbenede projekter – hvordan sikrer vi os, at det, 
man laver i en gruppe, ikke kommer på tværs af det andre grupper øn-
sker? 
 
Vibeke meddelte, at hun var stærk kritiker af pilotprojektfasen af den 
grund, og hun opfordrede til at vi laver en interessentanalyse, så bliver 
projekterne koblet sammen og skaber sammenhæng. 
 
Jette var enig, det er meget vigtigt. 
 
Erling spurgte, om der er nogle emner, der er så tværfaglige, at alle grup-
per skal være repræsenteret i en ekstra gruppe? 
 
Mika oplyste, at han vil deltage i alle arbejdsgruppemøder, hvilket sikrer 
modsætninger. 
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Mika gav som eksempel naturens kulturhistorie, hvor det hele beskrives 
på tværs i en historisk kontekst. Hvis man kan mødes omkring større over-
ordnede problemstillinger – det kunne være rigtig spændende. 
 
Vibeke ønskede at vide, om Mika kunne overkomme at sidde i alle ar-
bejdsgrupper? 
 
Susanne foreslog, at man arbejder i grupperingerne, og midtvejs lavede 
man en evaluering om emnerne og eventuelle andre grupperingers inte-
resse. 
 
Peter mente, at det kommer af sig selv, hvad det er vi har behov for at 
vide fra andre grupper. 
Jette mente, at grupperinger om specifikke områder vil kunne løse noget 
af problemstillingen. 
 

Punkt 8: Eblefestival – bemanding af standen og udstillinger fra organisationer i 

bestyrelse og råd 

 
Eblefestivalen er fra kl. 10 -17 hver dag fra 16. – 23. oktober, begge dage 
inkl. Ved Fregatten Jylland. Vi har et telt 3 x 6 m 
 
Erling: De forskellige foreninger som er i bestyrelse og råd kan få mulighed 
for at udstille der sammen med Nationalparken. Det kunne også løse nogle 
bemandingsproblemer.  
 
Sekretariatet sender mail ud og spørger, hvem der vil være med. 
 
Eva spurgte om det er bestyrelses-/rådsmedlem der skal stå der, hvis med-
lemmets forening vil udstille. 
Erling mente ja. 
 
Sekretariatet er til stede. 
Mika opfordrede til at komme med udstillingsmateriale og lave en spæn-
dende udstilling. 
 
Kirsten oplyste, at Friluftsrådet ikke deltager, hun leverer lidt forfrisknin-
ger. 
 

Bemanding og plan-
lægning foretages af 
sekretariatet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handling 
Sekretariatet sender 
mail ud til bestyrelsens 
og rådets medlemmer 
og indsamler tilmeldin-
ger. 
Sekr. Laver beman-
dingsliste. 
 

Punkt 9: Organisationsdiagram 

Mika fremlagde sit diagram 
Vibeke pointerede, at vi ikke hører under departementet, men under mi-
nisteren. Så den stiplede linie skulle flyttes op over boksen med departe-
mentet. 
 
Mika pointerede, at bestyrelsen er suveræn - derfor har han lavet linien 
stiplet. Samarbejdsaftalen mellem SNS og Nationalpark Mols Bjerge er 
markeret med en prikket linie. 
 
Vibeke mente ikke, at samarbejdsaftale noget at gøre i et organisationsdi-
agram, anbefaler at den tages ud. 

Stiplet linie flyttes op 
over departementet. 
Linien, der symbolise-
rer samarbejdsaftalen 
tages ud. 
 

 
Handling: 
Mika udarbejder nyt 
Organisationsdiagram. 
 
 



Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat  

Møde 10 den 14. september 2010, Jagtslottet 

udkast 1, den 27.sept. 2010 
 

 

10 

 

 
Erling ønskede at vide, hvad vi skulle bruge et organisationsdiagram til. 
Vibeke svarede, at det var for at vise, at vi er et selvstændigt statsligt or-
gan 
 
Susanne mente, at det skal fremgå, at det er ministeren, der udnævner 
medlemmerne, derfor er det en god ide at flytte den stiplede linie. 
 
Vibeke: Ministeren har ikke uddelegere til SNS – vi er ført bag lyset af SNS, 
og hun er glad for at Mika tager det op, og diagrammet bliver godt. 
 

Punkt 10: Henvendelse vedr. bestyrelsens eventuelle deltagelse i indretning af 

besøgscentre i Karlsladen / Øvre Strandkær (AFF projektet) 

 

Jan Højland, SNS, har invitetet bestyrelsen til at bidrage til udviklingen af 
udbudmaterialet i de to besøgscentre Karlsladen og Øvre Strandkær, som 
begge hører under AFF projektet. 
Han spørger om best ønsker at deltage i det arbejde? 
-- 
Dagmar oplyste, at Destinationen har været involveret, og at vi her bliver 
vi trukket ind i noget, som vi kan blive bekymret over udviklingen af.  
 
Anne Sophie mente, at det er godt, at SNS har 2 besøgscentre, vi skal tage 
stilling til hvad vi vil – inden vi går ind i noget arbejde omkring besøgs-
centre. 
 
Peter meddelte, at vi skal vide, hvad vi selv vil, inden vi kan – han er bange 
for, at vi bliver bondefanget 
 
Kirsten kommenterede, at vi har fået høringsret! Det er da godt 
Susanne: Konferencen viste os, at det er vigtigt, at parken laver materiale, 
som andre så kan få lov til at bruge. Vi har brug for en diskussion om, hvor 
det er vi vil gå ind og deltage aktivt. 
 
Vibeke: Det er et andet ben af SNS ansøgningen, vi har ingen indflydelse 
på stier, der er ingen grund til at gå ind i det her. 
  
Jørgen Ivar mente, at tiden er forpasset, SNS kunne have kontaktet os da 
tid var, vi vil blive brugt til at blåstemple AFF projektet.  
Han ser Nationalpark bestyrelsen som herre i eget hus, egne besøgscentre 
og med koordinerende rolle i forhold til de eksisterende besøgscentre. 
Mette var enig i, at vi burde have haft noget at skulle have sagt tidligere, 
men vi bliver forbundet med de centre under alle omstændigheder. Vi 
afskærer os fra indflydelse. 
 
Anne Sophie mente, at når de har lavet besøgscentre, så kan vi måske lave 
noget samarbejde. 
 
Helge mente, at den indflydelse, vi stilles i udsigt, nok vil være som indfly-
delsen i de andre følgegrupper, altså ingen. 
 
 

På nuværende tids-
punkt deltager vi ikke i 
det og afventer vores 
afklaring internt. 
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Punkt 11: Orienteringspunkter  

 
Budget og regnskabsrapport for det første budgetår 

Erling gennemgik regnskabet. 
Dagmar mente, at det ser fint ud, der er ok, at vi venter med at se flere 
deltaljer, til vi er helt inde i systemet. 
 
Vibeke ønskede at vide, om bestyrelsesmedlemmer kan få befordrings-
godtgørelse. 
Erling svarede, at ingen fra bestyrelse eller råd har brugt det. 
 
Det bør meldes ud, at det er en mulighed. 
 

 
Indretning af sekretariat – indkøb af kontorartikler 

Mika fremlagde oversigt over ønsket indkøb til indretning af kontoret. 
Der var enighed om, at der kunne indkøbes det foreslåede med mulighed 
for gruppearbejdsbord i det store lokale. 
Vibeke pointerede, at det er vigtigt, at møblerne kan bruges andre steder 
også, da hun stadig har den holdning, at sekretariatet ikke skal blive på 
Jagtslottet. 
 
Web-tv til hjemmesiden 

Mika orienterede om møde med Sonnich omkring filmspots til hjemmesi-
den. 
 
Vibeke vil godkende klippene, inden de bliver lagt på hjemmesiden, besty-
relsen skal godkende. 
 
Dagmar mente, at bestyrelsen godt kunne være utryg ved ikke at se det 
igennem inden det bliver lagt på, man kender ikke hans arbejde. 
Susanne påpegede, at godkende er ikke det samme som censur. 
 
Det drejer sig om en kvalitativ godkendelse. 
 
Projekt Naturens kulturhistorie inden for parken 

 

Mika bad om Ekstern konsulenthjælp til at skrive historien – 30 – 50.000 år 
tilbage. Poul Henning Jensen kan bruges til at lave en generel redegørelse 
til nationalparkplanen 
 
Peter ønskede, at Jakob kommer ind over? 
 
Peter: Hvad med naturens kulturhistorie ? 
 
Jette: Er det ikke et forslag til nationalparkplanen 
 
Erling: Det er generel del som redegørelse 
 
Der var nogen diskussion om, hvorvidt det var en generel redegørelse til 
planen eller et projekt. 
 

Muligheden for befor-
dringsgodtgørelse til 
bestyrelsesmedlemmer 
og rådsmedlemmer 
skal kommunikeres ud. 
 
 
 
 
 
 
Godkendelse af indret-
ningsforslag til konto-
rer og indkøb. 
 
 
 
 
 
 
 
Bestyrelsen gennemser 
og laver kvalitativ god-
kendelse på filmklip 
inde de bliver lagt på 
hjemmesiden. 
 
 
 
 
Naturens kulturhisto-
rie: Poul Henning Jen-
sen skrivelse sendes ud 
med næste dagsorden 
som bilag til et punkt. 
 
3 personer repræsen-
terer Nationalpark 
Mols Bjerge i Italien i 
slutningen af septem-
ber i den årlige natio-
nalpark-konference. 
 
Fast punkt til dagsor-
denen, sekretariat og 
bestyrelsesformand 
orienterer. 
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Det blev foreslået, at Poul Henning Jensen inviteres til at fortælle om det, 
så der kan tages en beslutning. 
 
Jørgen Ivar: Det kan gavne nationalparkplanen - Det er ikke uinteressant, 
det er måske svært at forholde sig til det.  
 
Jette foreslog at sende Poul Henning Jensens skrivelse ud. 
Helge foreslog, at det skal med på næste nøde – mere konkret 
 
EUROPARC  

3 personer (Eva, Kirsten og Mika) repræsenterer Nationalpark Mols Bjerge 
i Italien i slutningen af september i den årlige Europarc-konference. 
 
Orientering om hjemmesiden  

Hjemmeside fremvist 
 
Orientering om mulighed for uddannelsestilbud til frivillige  

 
Anne Sophie ønsker orientering om, hvad formanden laver 
 
Jørgen Ivar: Logo aftale – og hvordan det bruges af Naturhistorisk muse-
um, Turistforeningen, de har brugt det uden at spørge os. 
 
Landbogoreningen har gang i et projekt for lokale dyreholdere til afgræs-
ning af Mols Bjerge. De vil lave en undersøgelse om, hvad det koster at 
have dyr til afgræsning, de ønsker et møde med os, kommune, landbofor-
eningen m.v. 
 
Dagmar foreslog, at man tog en fælles snak med Thy om, hvordan man 
bruger sit logo. 
 
Erling fortalte, at Nationalparken får besøg fra Honduras på søndag,  
Han har aftalt en møderække med Sydfyn – de har spurgt om vi vil snakke 
med dem den 11. et par timer inden bestyrelsesmøder (hvem vil med) De 
kommer sammen med Fyns stiftstidende den 30 og Erling deltager i møde 
den 1. november dernede. 
 
Der blev stillet forslag om et fast punkt på dagsordenen, hvor sekretariat 
og bestyrelsesformand orienterer om aktiviteter siden sidst. 

 


