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Bestyrelsesmøde 

17. marts 2014 kl. 16.30 - 21.00 

Til stede: 

Rita Geertz, Lodsejerforeningen Mols Bjerge Fredning 
Margit Røgind, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs 
Trine Graae Lundorf, VisitDenmark 
Jakob Altenborg, Foreningen af Private Lodsejere i og omkring Mols Bjerge 
Erling Post, Bestyrelsesformand  
Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening  
Susanne Bødker, SAM, Sammenslutning af Grundejerforeninger i Syddjurs 
Eva Kullberg, Dansk Botanisk Forening  
Peter Brostrøm, Naturstyrelsen, Kronjylland  
Marianne Kirkegaard, Syddjurs Byråd  
Jakob Vedsted, Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn 
Mads Kolte-Olsen, Friluftsrådet 

 
Afbud fra: Anne Sophie Gamborg, Dansk Skovforening  

 

 Fra Sekretariatet deltog: Mika, Nicole, Nete 
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1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt 

2. Godkendelse af referat 
Referat fra 28.1.2013 godkendt 

3. Ansættelse af en naturprojektmedarbejder 
Bilag 
Stillingsopslag 
Naturudvalgets bemærkninger til stillingsopslaget 

Sagsfremstilling 
Sekretariatslederen anmoder om bestyrelsens tilladelse til at ansætte en naturprojektmedarbejder i 
sekretariatet. Begrundelsen herfor er et ønske om at styrke Nationalparkens arbejde på naturområdet samt 
at styrke sekretariatets faglige viden om naturforholdene i Nationalparken.  
 
Bestyrelsen er nu så langt i sit arbejde på naturområdet, at der er retningslinjer for igangsætning af egne 
projekter i forhold til den særlige og truede natur samt kriterier for, hvornår det påhviler myndigheden at 
udføre opgaven.  
 
Naturudvalget har i sine afrapporteringer haft fokus på, at mængden af indkomne projektansøgninger på 
området har været vigende. Endvidere skal nævnes, at der i sekretariatet ikke har været ressourcer til at 
følge op på flere invitationer fra lodsejere til samarbejde om naturpleje og naturgenopretning i 
Nationalparken. 
 
I sekretariatet er 4 fuldtidsansatte. Nete varetager primært sekretærfunktioner, økonomi og design/layout 
opgaver i forbindelse med beretning og planprojekter. Kristian varetager primært natur- og 
friluftsformidlingsopgaver og koordination heraf med andre aktører, friluftsprojekter samt arbejde med 
undervisningsmateriale. Nicole varetager primært arbejdet med erhverv, turisme og logo samt hemmeside, 
facebook og nyhedsbreve samt pressearbejdet. Mika varetager ledelsen, dagsordner til bestyrelse, råd og 
udvalg, udarbejder beretning samt planprojekter og er den primære behandler af ansøgninger. Erling Post 
varetager som bestyrelsesformand primært Nationalparkens repræsentative opgaver og indgår i flere af 
nationalparkens større projekter som fx etablering af Nationalparkens Velkomstcenter.  
 
Med ansættelse af en naturprojektmedarbejder vil sekretariatet blive solidt funderet inden for alle de 
formål, som loven og bekendtgørelsen fastlægger som Nationalparkens opgaver. Det vil aflaste 
sekretariatslederen og skabe grundlag for bedre sekretariatsbetjening af Nationalparkens udvalg. Det er 
tanken at en ny naturprojektmedarbejder skal overtage sekretærfunktionen for Naturudvalget, Nicole skal 
overtage Logo- og erhvervsudvalget, Kristian overtage Friluftsudvalget mens Mika fortsætter sin 
sekretærfunktion for Kulturudvalget. 
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Nationalparkens Naturudvalg drøftede på sit møde den 17. februar 2014 sekretariatets ønske om 
ansættelse af en naturprojektmedarbejder. Af udvalgets 5 medlemmer billigede 4 ønsket, mens en enkelt 
ikke mente, der er behov for en udvidelse af sekretariatet. Erling, der deltog i udvalgsmødet konkluderede, 
at der skulle udarbejdes et udkast til stillingsopslag under iagttagelse af Naturudvalgets bemærkninger 
under punktets drøftelse, og at stillingsopslaget skulle udsendes til udvalgets medlemmer, således at 
rettelsesforslag og kommentarer kunne indgå i bestyrelsens behandling. Det vedhæftede stillingsopslag er 
udarbejdet i henhold til ovennævnte, og der er foretaget justeringer af stillingsopslaget på baggrund af 
Naturudvalget fremsendte bemærkninger, som også er vedhæftet sagen. 
 
Økonomi 
I henhold til retningslinjerne for Nationalparks bevilling på kr. 7,5 mio. må udgifterne til administration ikke 
overstige kr. 2,5. Også efter en evt. ansættelse af en naturprojektmedarbejder vil sekretariatets 
administrationsudgifter ligge betydeligt under dette beløb. 
 
Indstilling 
 
Formanden indstiller, at  

1. Der ansættes en naturprojektmedarbejder i Nationalparksekretariatet 
2. Stillingsopslaget godkendes 
3. At der nedsættes et ansættelsesudvalg med følgende medlemmer: Eva Kullberg, Jørgen Ivar 

Mikkelsen, Jakob Altenborg, Peter Brostrøm, Erling Post og Mika Leth Pedersen.  
 

Beslutning: Formandens indstillinger 1. og 2. godkendes 

Formandens indstilling 3. godkendes med tilføjelsen: Sekretariatslederen gennemgår alle ansøgninger og 
udvælger 20 – 25, som opfylder kravspecifikationen, og det er disse ansøgninger, som udvalget tager stilling 
til. 

Bemærkninger: 

Erling gennemgik processen frem til udkastet til stillingsannoncen. Han gjorde endvidere opmærksom på, at 
arbejdsbyrden i ansættelsesudvalget kan blive stort på grund af de mange ansøgninger. Han vurderer det til 
ca. 1 uges arbejde. 

Det blev foreslået, at sekretariatslederen sorterer de 20-25 fra, som bedst opfylder kravspecifikationerne. 
Proceduren fra forretningsordenen omkring ansættelse blev ridset op: ”Bestyrelsen ansætter øvrigt 
personale efter indstilling fra sekretariatslederen.” 

 

4. Velkomstcenter 
Bilag  
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Mail fra Pia Vels Hansen, Naturstyrelsens Strandbeskyttelsesafdeling. 
Mødenotat 9. januar 2014 med Naturstyrelsens Strandbeskyttelsesafdeling med bemærkninger og 
kommentarere fra Pia Vels Hansen. 
 
Sagsfremstilling 
Nationalparken havde den 9. januar 2014 sammen med Syddjurs Kommunes planafdeling et møde med  
Naturstyrelsens Strandbeskyttelsesafdeling for at drøfte de planmæssige rammer i henhold til 
Naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelsesbestemmelser i forhold til opførelse af et Velkomstcenter ved 
Kalø Slotskro. Naturstyrelsens fremsendte den 21. februar en besvarelse på Nationalparkens og 
Kommunens forespørgsel. Naturstyrelsens besvarelse samt notat med kommentarer vedhæftes. 
 
På baggrund af Naturstyrelsens positive holdning til projektet er der den 10. marts 2014 afholdt et 1. møde 
i styregruppen for Nationalpark Mols Bjerges Velkomstcenter. Styregruppen er sammensat med følgende 
personer: Peter Brostrøm - Naturstyrelsen, Poul Møller - Syddjurs Kommune, Luigi Pillon – Kalø Slotskro, 
Erling Post og Mika Leth Pedersen, Nationalparkens Sekretariat. Mødet havde følgende dagsorden: 

1.  Indledning og præsentation af de forskellige parters ønsker og holdninger til projektet. 
2. Drøftelse af tidsplan for projektet. 
3. Drøftelse af arkitektfirmaer til udarbejdelse af prospekttegninger til videre myndighedsbehandling 

og fundraising.  
4. Drøftelse af fundraising til projektet. 
5. Drøftelse af konsulentfirma til udarbejdelse af konkurrenceprogram og arkitektkonkurrence. 
6. Drøftelse af praktiske forhold vedrørende jordbundsanalyser og arkæologisk forundersøgelse. 
7. Drøftelse af styregruppens sammensætning med henblik på evt. supplerende medlemmer. 
8. Evt.  

 
Planlægningen af ekskursionen til England i foråret har været påvirket af de store nedbørsmængder i 
landet. Derfor har det været svært at få klare aftaler i stand med de parker, som sekretariatet planlægger 
besøg til. På den baggrund udskydes ekskursionen til august 2014. 
 
I lokalområdet er der dannet en facebookgruppe, som argumenterer for en bevarelse af Slotskroen. 
Gruppen har også rettet henvendelse til Miljøministeren og Syddjurs Kommune. Hvis gruppen får et 
omfang, som af sekretariatet vurderes at udgøre en generel holdning i lokalområdet, eller der i pressen 
skabes en negativ holdning til projektet vil sekretariatet indkalde til informationsmøde for hurtig at komme 
i direkte dialog med kritikerne. Det har været planen, at et informationsmøde først skulle afholdes, når 
Naturstyrelsen og Fredningsnævnet har udtrykt positive tilkendegivelser i forhold til et konkret 
byggeprojekt.  
 
 
 
Indstilling  
Formanden indstiller, at 



 
 
 
 
Godkendt den 27.5.2014 
 
 

5 
 

1. Der orienteres om styregruppens møde den 10. marts 2014, og at enkelte forhold drøftes nærmere 
i bestyrelsen, herunder bl.a. en udvidelse af styregruppen med en repræsentant fra Danmarks 
Naturfredningsforening, da de har en særlig status i forhold til fredningskendelsen på Kalø.  

2. At ekskursionen til Sydengland afholdes fra den 21. til 24. august 2014.  
 

Beslutning: Formandens orientering i punkt 1 tages til efterretning. Punkt 2 blev godkendt. 

Bemærkninger 

Erling orienterede om udviklingen siden sagsfremstillingen blev skrevet.  

Styregruppen har inviteret Danmarks Naturfredningsforening til at deltage i styregruppen på grund af 
foreningens særlige status i sagen. Der er kommet en officiel tilbagemelding om, at Christian Bundgaard 
ønsker at indtræde i styregruppen, dog vil han stadig forbeholde sig ret til at påklage afgørelser. 

Bestyrelsens ønske om information og styregruppens sammensætning blev drøftet. 

Jørgen Ivar fremlagde synspunktet, at Danmarks Naturfredningsforening i forvejen har indflydelse på 
etablering af et Velkomstcenter, og at det måske ikke var hensigtsmæssigt at inddrage foreningen i 
styregruppen.  På nuværende tidspunkt har han forståelse for det stringente i processen, men når der 
bliver tale om indretning og indhold, er der brug for en anden sammensætning. Endvidere er det vigtigt at 
bestyrelsen er enig i det arbejde, der laves. 

Styregruppen har i henhold til bestyrelsens beslutning fra 11.12.2013 om, at styrgruppen kan ændre 
sammensætning efter behov, valgt at invitere Danmarks Naturfredningsforening, da foreningen er 
påtaleberettiget i sagen. Styregruppen overvejer også, om Kulturarvstyrelsen skal tilbydes en plads i 
styregruppen, når der er behov for det.  

Bestyrelsen inddrages via bestyrelsesmøder og senere på året via et seminar og en ekskursion til 
Sydengland (ekskursionen vil blive for bestyrelse, råd, og andre relevante parter), og med denne 
sagsfremstilling er informationsniveauet til bestyrelsen hævet i overensstemmelse med det, bestyrelsen 
ønsker.  Orientering om Velkomstcentret vil være fast punkt på bestyrelsens dagsorden fremadrettet. 

Den brede information til lokalområdet blev drøftet i lyset af facebook gruppen, som protesterer mod 
nedrivning af Kalø Slotskro og de efterfølgende TV programmer med Erling og debatudsendelsen. Der blev 
udtrykt ønske om et dialogmøde. Styregruppen vil afholde dialogmøde, når der er noget at vise frem, fx en 
skitse. Styregruppen er inviteret til at deltage i distriktsrådets møde den 27. marts, i princippet er det for 
tidligt, men styregruppen møder op med et indlæg.  
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5. Årsberetning 2013 
 
Bilag  
Årsberetning 2013 – udsendes også med post 
 
Sagsfremstilling 
I henhold til regnskabsvejledningen for de danske nationalparker skal bestyrelsen årligt fremlægge en 
beretning.  
Sekretariatet har udarbejdet årsberetning 2013. 

Indstilling 
Formanden indstiller årsberetningen til godkendelse. 
 
 
Beslutning: Formandens indstilling godkendes med ændringen, at afsnit og illustration om sekretariatets 
timeforbrug på side 7 fjernes. 

Bemærkninger 

Afsnittet om sekretariatets timeforbrug blev drøftet, og der var enighed om, at afsnittet ikke gennemsigtigt, 
da tidsregistreringen kan dække flere områder på en gang, og at det så er et vurderingsspørgsmål, hvor 
registreringen er foretaget. Det nye budget og regnskab gør det mere gennemskueligt fremover.  

Regnskabets underskud blev forklaret: Der er i 2012 og 2013 givet tilsagn om støtte til projekter. Tidligere 
er disse tilsagn blevet bogført, når pengene udbetales, men i den nye regnskabsopsætning, bogføres de 
som udgift, når tilsagnet gives, og pengene hensættes til senere udbetaling. Det vil således være 
gennemskueligt, hvordan økonomien ser ud. I 2013 er alle tidligere givne tilsagn fra både 2012 og 2013 
bogført. Der er bogført kr. 5.461.558,61, hvoraf 4.685.875 kr. er hensat til senere udbetaling. 
”Underskuddet” er altså et resultat af ændret og mere realistisk regnskabsopsætning, ikke et driftsmæssigt 
underskud. 
Indtægten på kr. 30.000 stammer fra tilskud til sommerformidlerne fra Molslaboratoriet og Museum 
Østjylland. 
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6. Nationalparkrådet 
 
Bilag  
Henvendelse fra Dansk Ornitologisk Forening 
 
Sagsfremstilling 
Bestyrelsen besluttede på sit møde den 28. januar at tilbyde 16. foreninger og organisationer m.v. en plans 
i det nye Nationalparkråd. Alle har takket ja til invitationen og besluttet at lade sig repræsentere af 
følgende personer: 
 
Dansk Geologisk Forening – Jette Sørensen 
Molslaboratoriet, Naturhistorisk Museum Århus – Thomas Secher Jensen  
Danmarks Jægerforbund – Reidar Lænø 
Foreningen til svampekundskabens fremme, Østjylland – Jens Henrik Petersen 
Foreningen Danske Vandløb – Peter Poulsen 
En skolerepræsentant udpeget af Skoleafdelingen i Syddjurs Kommune - Claus Peter Olesen 
BLIS – Foreningen for By- og Landskabskultur i Syddjurs – Klaus Bertram Mikkelsen 
Ebeltoft Kunstforening – Bent Dall 
Træskibs Sammenslutningen, Lokalafdeling i Ebeltoft – Geert Bilander 
DGI-Karpenhøj – Lone Egeberg 
Naturcenter Syddjurs – Anita Søholm 
Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Fritidsfiskerforbund og Dansk Amatørfiskerforening – Flemming 
Hørsted 
Det Danske Spejderkorps – Verner Damm 
Ebeltoft Håndværker- og Borgerforening – Kim W. Olesen 
Handel Syddjurs – Hother Hennings 
Djurslands Udviklingsråd (DUR) – Bo Kristensen 
 
Sekretariatet har ved en fejl overset at medtage Foreningen Plantning og Landskab på listen over relevante 
foreninger til rådet. Sekretariatet vil beklage denne fejl og oplyse, at foreningen på meget positiv måde 
bidrog til arbejdet i første rådsperiode. 
 
Bestyrelsen besluttede på sit forrige møde ikke at tilbyde Dansk Ornitologisk Forening (DOF) en plads i 
rådet som følge af deres store fravær i første bestyrelsesperiode. DOF har den 26. februar 2014 fremsendt 
et brev til formanden, hvori de undskylder deres manglende engagement og beder om, at deres forening 
kommer ibetragtning til en rådspost, idet de forsikrer at de i denne periode vil stille med en kandidat, som 
vil gå helhjertet ind i arbejdet. 
Rådet havde sit første møde den 4. marts 2014. Mødet havde fokus på en præsentation af rådsdeltagerne, 
hvor hvert medlem havde 5. minutter til at fortælle om sin organisation, sig selv og forventningerne til 
rådsarbejdet. Formanden og sekretariatslederen orienterede om Nationalparkens hidtidige arbejde, det 
tidligere råds erfaringer med sit arbejde og de kommende opgaver på råds- og udvalgsmøder m.v. Der var 
mange positive tilkendegivelser og fra rådsmedlemmerne. 
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I henhold til nationalparklovens § 12 skal Nationalparkrådet være repræsenteret i Nationalparkbestyrelsen 
med 1 eller 2 medlemmer udpeget af miljøministeren efter indstilling fra nationalparkrådet.    
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at 

1. Foreningen Plantning og Landskab tilbydes en plads i rådet og indgår i Nationalparkens 
Kulturudvalg, hvis udvalget accepterer dette. 

2. DOF tilbydes en plads i rådet, blandt andet fordi foreningen som repræsentant for 
Fugleværnsfonden ejer et fuglereservat i Nationalparken, og mere generelt fordi de med deres 
deltagelse vil medvirke til at styrke Nationalparkens indsigt i parkens omfattende fugleliv. DOF 
indgår i Nationalparkens Naturudvalg hvis udvalget accepterer dette. 

3. Det indstilles til ministeren, at bestyrelsen gerne ser at der udpeges 2 rådsrepræsentanter til 
bestyrelsen. Formanden indstilling hviler på et ønske om en så stor forankring af rådets arbejde 
som muligt i bestyrelsen, et så godt grundlag for kommunikation fra bestyrelsen til rådet som 
muligt, og endeligt for at bestyrelsen får et ulige medlemsantal. 

Beslutning: Formandens indstillinger 1, 2 og 3 godkendes. Punkt 3 blev afgjort ved afstemning om, om der 
skulle være 1 eller 2 repræsentanter. Punktet blev godkendt med 2 repræsentanter med stemmerne: 7 for, 
4 imod og 1 undlod at stemme. 

Det blev endvidere besluttet, at der ikke kan tages flertalsbeslutninger i udvalg. Udvalgene kommer med 
anbefalinger, og de forskellige meninger i udvalget skal repræsenteres i sagsfremstillinger over for 
bestyrelsen. Kun hvis der er enighed i udvalget, kan der refereres ”et enigt udvalg” anbefaler… 

Endelig blev det besluttet, at bestyrelsen skal have adgang til rådets Dropbox med referater fra rådsmøder. 

Bemærkninger 

Problemstillingen med antal rådsmedlemmer i forhold til antal bestyrelsesmedlemmer i udvalgene blev 
drøftet. Det blev anset for et problem, hvis en flertalsbeslutning i et udvalg bringer 
bestyrelsesmedlemmerne i mindretal. I den forbindelse blev det også drøftet, om udvalgene tog 
beslutninger, lavede indstillinger eller kom med anbefalinger. Det er bestyrelsen, der har 
beslutningskompetencen. Problemet med, at rådgivere er med i beslutninger blev også bragt på banen, og 
man enedes om at definere udvalgenes anbefalinger som til bestyrelsen. 

Endvidere drøftede bestyrelsen rådets repræsentation i bestyrelsen. Der kunne være tvivl om, om de 
repræsenterede rådet eller deres egen interesse. Endvidere blev der gjort opmærksom på det uheldige i en 
udpegning af rådsmedlemmer til bestyrelsen, hvis de begge er tilknyttet samme udvalg. Mika orienterede 
om, at rådet er meget bevidst om problemstillingen og er enig om, at bestyrelsesmedlemmerne 
repræsenterer rådets samlede holdninger.  
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7. Tjæregryden ved Egens Havhuse 
 
Bilag  
Beskrivelse af kulturmiljøet 
Stiforløb ved Egens Havhuse 
Overslag over udgift for renovering af kulturmiljøet 
 
Sagsfremstilling 
Igennem flere år og ved forskellige lejligheder har renovering af Tjæregryden ved Egens Havhuse været 
bragt op som et initiativ til sikring af et historisk kulturmiljø i området. Senest har Natur- og 
Miljøforeningen Egens Vig haft er restaureringsprojekt, men de har i efteråret 2013 rettet henvendelse til 
sekretariatet for at få Nationalparken til at overtage projektet.  
 
Lodsejeren på det engareal, hvor Tjæregryden er opført, er Kalø Økologiske Landbrugsskole, som ønsker at 
indgå i projektet ved etablering af adgang og stiforløb i området. Landbrugsskolen har endvidere skriftligt 
garanteret, at de vil give offentlig adgang til Tjæregryden.  
 
Projektet blev drøftet på mødet i Nationalparkens Kulturudvalg den 18. februar 2014, hvor sekretariatet 
fejlagtigt oplyste, at bestyrelsen havde bevilget midler til projektet på baggrund af en ekstern ansøgning. 
Kulturudvalget var positive overfor projektet, og man aftalte at Søren Madsen fra Museum Østjylland skulle 
inddrages som faglig rådgiver. I henhold til overslag vil selve renoveringsarbejdet på Tjæregryden kunne 
udføres for kr. 32.500 + moms.  
   
Indstilling 
Formanden indstiller at der frigives et beløb på kr. 100.000 fra Kulturpuljen til renovering af Tjæregryden 
ved Egens Havhuse, til genetablering af det nære kulturmiljø omkring anlægget, til udarbejdelse af 
informationsplanche på stedet og som supplement til etablering af stiforløb, der skal forbindes fra 
Molsvejen og ud til kulturmiljøet.  
 
Beslutning: Formandens indstilling blev godkendt med den tilføjelse, at Søren Madsen fra Grenå Museum 
tilknyttes projektet.  

Bemærkninger 

Problemet omkring parkering og offentlig adgang blev drøftet. Den offentlige adgang skal sikres. Projektet 
skal ses i sammenhæng med etablering af vandrestier i området, og parkering vil være ved vandrestiernes 
start. 
 
Kulturudvalget skal arbejde videre med projektet og lave tidsplan og budget for alle 100.000 kr. Selve 
Tjæregrydens restaurering beløber sig til kr. 32.000.   
Dette projekt er et eksempel på, at sekretariatet har taget et projekt op, som ellers var ved at falde til 
jorden, og dermed også et eksempel på, at Nationalparken begynder at fokusere på at have egne projekter. 
Det er sekretariatet, der er projektholder. 
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8. Indkøb af IPad eller bærbare computere til Nationalparkens bestyrelsesmedlemmer 
 
Sagsfremstilling 
På baggrund af sekretariatets ændrede praksis, hvor dagsordner og bilag tilgår bestyrelsesmedlemmer via 
Dropbox i stedet for som tidligere, at blive tilsendt på papir med posten, har et bestyrelsesmedlem 
anmodet om at få et punkt på dagsorden vedrørende køb af enten IPad eller små bærpare computere til 
lån til de bestyrelsesmedlemmer, som har ønske herom. Begrundelsen er, at det vil stille medlemmerne 
mere lige både i forhold til forberedelse til møderne men i særdeleshed under møderne.   
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at sekretariatet indkøber et antal IPads og små bærbare computere, som 
bestyrelsesmedlemmerne kan låne i den periode, de sidder i bestyrelsen, hvis de herved får lettere 
arbejdsbetingelser for deltagelse i bestyrelsesarbejdet. 
 
Beslutning: Formandens beslutning blev ikke godkendt.  

Sekretariatet undersøger behovet for at låne en pc’er blandt bestyrelsesmedlemmerne. Der sendes mail ud 
til bestyrelsesmedlemmerne, som de skal svare på i løbet af en uge. Endvidere vil bestyrelsesmedlemmerne 
blive tilbudt en xx@mols.nu mail, som kan bruges til installation af Dropbox på den lånte pc’er 

Susanne undersøger, hvordan man kan lave private notater til dokumenter i Dropbox 

Bemærkninger 

Dropbox løsningen blev vurderet som god, dog skal der være mulighed for at kunne tilknytte sine egne 
notater, og man skal ikke kunne se andres notater. Susanne kender til en funktion, der kan det. Det er 
baseret på pdf filer, og hun undersøger det nærmere. Endvidere blev det drøftet, hvem der betaler den 
ekstra plads, man som bestyrelsesmedlem kan blive nødt til at købe. 

Med hensyn til beskatning af en sådan pc’er er der mulighed for at underskrive en erklæring om, at den 
lånte pc’er kun bruges til bestyrelsesarbejdet, hvorefter der ikke sker en beskatning. 

Med hensyn til om man kan købe iPads eller bærbare computere oplyste Susanne, at man inden for staten 
kan købe iPads, hvis det er nødvendigt. 

Der var usikkerhed om, hvor stort behovet egentlig er, og det afklares i løbet af næste uge ved kontakt med 
sekretariatet. 

  

mailto:xx@mols.nu
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9. Orientering om nye foldere og kort  
 
Bilag 
Nye foldere og kort – udleveres på mødet. 
 
Sagsfremstilling 
Sekretariatet har siden sensommeren 2013 arbejdet med at lave to nye produkter:  
En ny folder og et nyt kort over Nationalpark Mols Bjerge. 
 
Det er tanken, at den nye folder skal være Nationalparkens hovedfolder, og den afløser de fire foldere, der 
har temaerne geologien, naturens, kulturhistoriens og friluftlivets udflugtsmål. 
Sekretariatet oplever, at rigtig mange mennesker helt automatisk tager alle fire foldere – og således ikke 
vælger efter tema. Omvendt kan det nogle gange virke lidt tilfældigt, hvilken brochure folk vælger, når de 
ikke tager alle fire brochurer. Hertil kommer, at besøgende, der befinder sig på en bestemt lokalitet i 
Nationalparken, ikke skal have besvær med at skulle slå op i fire foldere for at læse om stedet. Endelig giver 
det nye format bedre muligheder for at præsentere Nationalparken visuelt – og arbejde med større 
tekstblokke, der øger både mængden og typen af information som f.eks. brugt i fakta bokse. 
Det nye udflugtshæfte er omkostningsmæssigt noget billigere end det tidligere koncept. 
 
Fremadrettet er det tanken at servicere særlige grupper af besøgende med en serie af supplerende foldere 
– muligvis printbare fra vores nye hjemmeside – der retter sig særligt mod f.eks. børn, geologisk 
interesserede, lystfiskere m.v.  
 
Det nye kort skal afløse oversigtskortet, der i dag er optrykt i de fire foldere.  
Sekretariatet har revideret oversigtskortet i de gamle foldere, der optræder på kortets ene side. 
På den anden side er der et kort over Mols Bjerge.  
Dette kort er lavet i erkendelse af at nogle besøgende i Mols Bjerge, har haft svært ved at finde rundt alene 
ved hjælp af Nationalparkens oversigtkort.  
Kortet er lavet i samarbejde med Syddjurs Kommunes GIS-afdeling. 
 
Det er planen at lade hovedfolder og kort oversætte til engelsk og tysk. 
 
Bemærkninger 

Nicole delte de nye foldere og kort ud og gav en kort orientering, og hun opfordrede bestyrelsen til at tage 
dem med og læse dem. 

Bestyrelsens umiddelbare indtryk var positivt, de flotte billeder og fakta boksene blev nævnt. 

Bestyrelsen opfordres til at komme med eventuelle bemærkninger og ændringer direkte til Nicole. 

 

 

10. Orientering om Gl. Estrup 2014 
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Bilag  
Evaluering fra 2013 
 
Sagsfremstilling 
I lighed med tidligere år deltager Nationalparken på Gl. Estrup Landbrugsmesse i weekenden den 24. og 25. 
maj. Desværre ligger messen igen i år i samme weekend som den Europæiske Nationalparkdag.  Det 
bertyder at vi ikke er i stand til at lægge tilstrækkeligt vægt på arrangementet uden hjælp udefra. 
Sekretariatet har derfor ansat Mette Foged til at stå for den praktiske gennemførelse af arrangementet, i 
tæt samarbejde med sekretariatet.  

Erfaringerne fra de to sidste år har været, at det er ret svært at lokke folk ind i teltet med de tilbud vi hidtil 
har haft, og med den placering vore stadeplads har haft.  Nationalparken har derfor fået en ny placering 
tættere på området med børnedyrskuet. Håbet er, at der vil være mere færdsel i dette område, og at vi kan 
”fange” forældrene medens børnene kikker på klappedyr. Samtidig vil Nationalparken tilbyde forskellige 
aktiviteter på standen, så udstillingen bliver mere levende. Det er endnu ikke endelig afklaret, hvilke 
aktiviteter der vil blive tale om.  

Bemærkninger 

Nicole orienterede om erfaringer fra sidste år og planerne for i år. Det blev nævnt, at aktiviteter er vigtige 
for at trække folk til. Deltagelsen er vigtig på grund af den lokale forankring og landbrugets stilling i 
Nationalparken. 
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11. Orientering om Nationalparkdagen 2014 
 
Bilag  
Deltager og aktivitetsliste 
Folder for Nationalparkdagen 2012 
 
Sagsfremstilling 
I lighed med de tidligere år afholdes der to arrangementer i forbindelse med Nationalparkdagen d. 24. maj 
2014.  
 
Skolernes dag: 
Afholdes fredag d. 23. maj som en form for markedsplads på Søndre Stegeløkke bag Kalø Slotskro, under 
det fælles tema Jægerstenalder.  Alle aktører inviteres til at stille op med en skolerettet aktivitet, der kan 
gennemføres 2 eller flere gange i løbet af dagen. Som noget nyt inviteres skolerne til også at komme med 
en bod, hvor de kan vise nogle af de spændende aktiviteter, de har udviklet, f.eks. buebygning, ildværksted, 
hugning af flint med flere.  Herved håber Nationalparken at skabe mulighed for vidensdeling mellem 
skolerne, og samtidig skabe et spændende læringsmiljø, hvor besøgende klasser kan nå at afprøve 2 til 3 
forløb.  
  
Nationalparkdagen: 
Selve Nationalparkdagen vil blive afholdt lørdag d. 24. maj efter samme model som i 2012. Det vil sige, at 
aktørerne afholder egne formidlingsarrangementer på en passende lokalitet.  Nationalparksekretariatet 
koordinerer de mange forskellig tilbud, samt sørger for fælles annoncering af dagen.  
 
Det overliggende fællestema vil i år være foto. De 3 nationalparker har derfor entreret med Ann Malmgren 
og Adam Bindslev til at afholde en landsdækkende fotokonkurrence, der kulminerer på selve 
nationalparkdagen. Som optakt til dagen afholdes 2 fotoworkshops, der skal være med til at skærpe 
interessen for konkurrencen. Alle deltagende organisationer vil blive anmodet om tænke fotokonkurrencen 
i deres arrangementer.  
 
Der har været afholdt et første fælles møde blandt de formidlende aktører i Nationalparken, hvor de 
foreløbige rammer blev skitseret. Deltager- og aktivitetsliste for de involverede aktører er bilag til sagen. 
Listen forventes at blive suppleret yderligere i nærmeste fremtid.   
 
Bemærkninger 

Der er mange aktører, men det er Nationalparken, som annoncerer. På nationalparkdagen afsluttes også 
Nationalparkernes fotokonkurrence. 
Erling orienterede om, at Egsmark Plantage indvies på Skovens dag den 4. maj. 
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12. Orientering om Erhvervets Serviceuddannelse 
 
Bilag 
Deltagerliste 
Oversigt over hele kursusforløbet 
Program for de tre første moduler (Blok 1) i kompetenceforløbet 
 
Sagsfremstilling 
Erhvervets Serviceuddannelse i Nationalpark Mols Bjerge er et uddannelsesforløb for virksomheder i og 
omkring Nationalpark Mols Bjerge med fokus på godt værtsskab i mødet med turister.  
 
Målet med uddannelsesforløbet er et mærkbart kompetenceløft for ejere, ledere og medarbejdere, der er 
frontpersonale i forhold til netop turisterne. Det er endvidere tanken at erfaringerne fra 
uddannelsesforløbet på længere sigt skal danne baggrund for Nationalparkens egen uddannelse og 
opkvalificering af mulige brugere af Nationalparklogoet samt frivillige tilknyttet Nationalparken. 
 
Projektet er en del af et større projekt, ”Oplevelsesbaseret Kystturisme”, som VisitNordjylland gennemfører 
på udvalgte kystdestinationer i Danmark med støtte fra EU’s fond for regional udvikling. Det overordnede 
mål i den del af projektet, hvor vi deltager, er at skabe vækst i erhvervet via forbedret service med fokus på 
netop danske nationalparker.  
Destination Djursland, der er projektholder på Djursland, og Nationalpark Mols Bjerge står sammen for 
gennemførelse af uddannelsesforløbet her i området.  
 
Opgaverne er fordelt således, at sekretariatet står for den praktiske gennemførelse af uddannelsesforløbet, 
herunder rekruttering og efterfølgende kontakt til virksomhederne, mens Destination Djursland forestår 
afrapportering over for VisitNordjylland og administration af økonomien, herunder opgørelse af 
deltagernes timeforbrug, og medfølgende dokumentation.  
 
Vi er allerede nu i gang med den første del af uddannelsen – Blok 1 – se oversigten over kursusforløbet og 
programmet for de tre første moduler i kompetenceforløbet. 
Her har vi fokus på at give deltagerne en bedre forståelse af, hvad en nationalpark er, og hvad der er særligt 
i netop Nationalpark Mols Bjerge. 
 
Undervisningen på værtsskabsdelen forestås af konsulenter med specialviden inden for området.  
Hertil er virksomheden Manto A/S udvalgt efter udbud.  
Manto A/S er specialiseret i forretnings- og erhvervsudvikling inden for de kreative og kulturelle brancher 
og turisme.  
 
Direktør Anna Porse Nielsen er ekspert i turisme og oplevelsesøkonomi, hvilket bl.a. gav hende en plads i 
Regeringens Vækstteam for Turisme og oplevelsesøkonomi.  
Manto A/S beskæftiger i dag 8 personer. 
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Vi har p.t. gennemført forløbets første modul, der handler om det særlige ved Nationalpark Mols Bjerge 
med knap 40 deltagere.  
De næste moduler bliver gennemført 18. marts og 31. marts.  
 
 
Bemærkninger 

 

Nicole orienterede om projektet og oplyste, at næste modul handler om ”Godt værtsskab”. 

Der blev udtrykt glæde over, at virksomhederne investerer så mange ressourcer, og at projektet giver et 
godt input til Nationalparkens egen uddannelse. På forespørgsel om, hvordan man havde fået fat i så 
mange virksomheder, oplyste Nicole, at hun havde været rundt at tale med dem, og at hun startede med 
de virksomheder, som på en eller anden måde havde henvendt sig til Nationalparken. 
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13. Orientering fra sekretariatet og bestyrelsesformanden om aktiviteter siden sidst  
Bilag  
Aktivitetsoversigt medio januar 2014 til primo marts 2014    

- Ingen bemærkninger 

Sagsfremstilling  
Sekretariatet har til orientering udarbejdet en aktivitetsoversigt opdelt på projekter, møder og oplæg.  
 
Bemærkninger 

- Ingen bemærkninger 

14. Åben for tilføjelser 
- Ingen bemærkninger 

15. Eventuelt 
 

Der blev spurgt til, hvornår TV-indslagene er færdige. 

Nicole oplyste, at det er meget tæt på at være færdigt, og at de kommer på hjemmesiden.  

Der blev orienteret om mødet ned Store Nørd fra DR. De laver en camp i 2015, og afprøver det med en 
mindre camp i 2014 i Mols Bjerge. Det er spejderne, der udfører det.  

 

Peter Brostrøm og Mika orienterede om ministerbesøget. 
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