Møde i Nationalparkrådet den 12. nov. 2014
DAGSORDEN – endelig
Mødetid:

Udsendt 05.11.2014

Onsdag den 12. november 2014
Der serveres en let anretning i form af en sandwich el. lign. fra
17.30 til 18.00. Selve mødet ligger i tidsrummet 17.30 - 20.30.
BEMÆRK ÆNDRET STARTTIDSPUNKT!

Mødested:

Vadehavscentret, Okholmvej 5, Vester Vedsted, 6760 Ribe

Deltagere:

Mødeleder:

Medlemmer af Nationalparkrådet for Nationalpark Vadehavet,
sekretariatsleder Thomas Holst Christensen, konsulent Sara
Lindholt konsulent John Frikke og sekretær Alette Houman
Dyhrfjeld
Mette Guldberg, Formand for Nationalparkrådet

Referent:

Alette Houman Dyhrfjeld

Punkter på
dagsordenen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bilag

Velkomst og godkendelse af dagsorden
Meddelelser - orienteringspunkt
Indkomne ansøgninger til netværksarrangementer
Årsrapport 2013
Evaluering af Rådets arbejde
Budget 2015
Eventuelt

Bilag vedhæftet som pdf-filer, se nærmere under hvert enkelt
punkt.

Praktiske oplysninger:

Selve mødet starter kl. 17.30 og forventes afsluttet senest kl. 20.30. Der serveres en
let anretning bestående af sandwich og sodavand/øl fra kl. 17.30 – 18.00. Der vil
under mødet være kaffe/the/vand og sødt til rådighed.

Nationalparksekretariatet – Havnebyvej 30 – DK 6792 Rømø
E-mail: vadehavet@danmarksnationalparker.dk – Tlf. +45 72 54 36 34 – Mobil +45 21 77 77 22

Dagsorden pkt.:

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
Klaus Melbye vil under spisningen præsentere
udvidelsen af Vadehavscentret.

Dagsorden pkt.:
Motivering:

Bilag

2. Meddelelser - orienteringspunkt
Meddelelser fra formanden og sekretariatet
• Nyt fra formanden
• Nyt fra Sekretariatet herunder status for projekter
• Nyt fra Wadden Sea Forum v. Karen Boel Madsen
• Nyt fra Partnerudvalget v. Sekretariatet. Forslag til
revision af nationalparkens partner-program –
forslaget præsenteres af Thomas Holst og Rådet vil
være velkommen til at kommentere.
• Nyt fra Græsningsudvalget v. Ole Andresen
2.1 Sekretariatets kalender
2.2 Status formidlingsprojekter
2.3 Status naturprojekter
2.4 Status øvrige projekter
2.5 Revision af partnerprogram

Dagsorden pkt.:

3. Indkomne ansøgninger til netværksarrangementer/
75.000 kroners puljen

Motivering:

Primo november har sekretariatet modtaget 12
ansøgninger, hvoraf de 8 har fået støtte. Der er uddelt
67.050,00 kr. Arrangementer, der har modtaget støtte,
fremgår af bilag 3.1. En enkelt støttemodtager har
meddelt, at de alligevel ikke får behov for den bevilgede
støtte, og der er derfor 17.950,00 kr. tilbage i puljen i
indeværende år. Rådet bedes under mødet evaluere
resultatet af indsatsen med udlodning af puljen samt
foreslå eventuelle ændringer af kriterier for ansøgninger
til brug for en lignende indsats næste år.
3.1 Status på og indledende evaluering af ”Støtte til lokale
netværksarrangementer”

Bilag

Dagsorden pkt.:
Motivering:

4. Årsrapport 2013
Bestyrelsen har på mødet den 29. oktober 2014
gennemgået Årsberetning 2013 og har godkendt denne.
Rådet har på mødet den 12. november 2014 mulighed for
at kommentere på årsberetningen, som herefter vil blive
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Bilag

layoutet og fremsendt til Naturstyrelsen samt blive
offentliggjort på nationalparkens hjemmeside.
4.1 Årsrapport 2013

Dagsorden pkt.:

5. Evaluering af Rådets arbejde

Motivering:

Bilag

Rådet er ved at nærme sig sin afslutning for dets første
periode og har besluttet at udarbejde en evaluering af sit
arbejde, på mødet bedes Rådet drøfte denne evaluering i
henhold til Mette Guldbergs oplæg.
5.1 Evaluering af Rådets arbejde (eftersendes)

Dagsorden pkt.:

6. Budget 2015

Motivering:

Bilag

Bestyrelsen har på mødet den 29. oktober 2014 indledt
behandling af budget 2015. Dette arbejde genoptages på
et ekstraordinært møde i Bestyrelsen den 19. november,
hvor man blandt andet vil drøfte muligheden for at yde
tilskud til formidlingscentre/udstillinger samt mulighed for
at øge tilskuddet til det trilaterale arbejde. Rådet bedes
drøfte oplægget og får mulighed for at komme med
synspunkter og anbefalinger til budget 2015.
6.1 Budgetoplæg 2015

Dagsorden pkt.:

7. Eventuelt
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