Endelig dagsorden

Udsendt 12. november 2014

Møde i Nationalparkbestyrelsen den 19. november 2014
Mødested: Esbjerg Rådhus, Torvegade 74, 6700 Esbjerg, mødelokale 1
Mødet finder sted fra kl. 14.00 til senest 18.00 Der vil blive serveret kaffe/the og kage ved mødets
start og et let måltid med tilhørende øl/vand ved mødets afslutning.

Deltagere:
Formand
Varde Kommune
Esbjerg Kommune
Fanø Kommune
Tønder Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Dansk Ornitologisk Forening
Digelagene (næstformand)
Danmarks Jægerforbund
Danmarks Sportsfiskerforbund
Landbrug & Fødevarer
Naturstyrelsen
Nationalparkrådet
Nationalparkrådet

Bent Poulsen (BP)
Erik Buhl Nielsen (EBN)
Kurt Jakobsen (KJ)
Erik Nørreby (EN)
Laurids Rudebeck (LR)
Britt Schak Hansen (BSH)
Hanne Voetmann (HV)
Anette Fonder Nielsen (AFN)
Kjeld Andreasen (KA)
Hans Christian Fuglsang (HCF)
Lars Brinch Thygesen (LBT)
Jette Beck (JB)
Bent Rasmussen (BR)
Mette Guldberg (MG)
Svend Tougaard (ST)

Nationalparksekretariatet
Nationalparksekretariatet
Nationalparksekretariatet
Nationalparksekretariatet
Nationalparksekretariatet

Thomas Holst Christensen (THC)
Sara Lindholt (SL)
John Frikke (JF)
Søren Christensen (SC)
Alette Houman Dyhrfjeld (AHD, Referent)

Nationalparksekretariatet – Havnebyvej 30 – DK6792- Rømø
E-mail: vadehavet@danmarksnationalparker.dk – Tlf. +45 72 54 36 34

Går kl. 15
Afbud

Punkter på dagsordenen:
1.

Velkomst og godkendelse af dagsorden – Beslutningspunkt (5 min.)

2.

Meddelelser fra formand, sekretariat og bestyrelse - Orienteringspunkt (10 min.)

3.

Genoptagelse af drøftelse om Nationalpark Vadehavets hjemmeside
– Beslutningspunkt (60 min)
På bestyrelsesmødet den 29. oktober blev fremtiden for nationalparkens
hjemmeside drøftet. Bestyrelsen traf en flertalsbeslutning om, at Nationalpark Vadehavet vil forlade det nuværende samarbejde med de to øvrige nationalparker og Naturstyrelsen om en fælles hjemmesideplatform og i stedet
lave en ny hjemmeside på en teknisk platform, som udvikles i fællesskab
med Destination Sydvestjylland og en række øvrige lokale partnere. Formanden ønsker sagen genoptaget til behandling på baggrund af, at bestyrelsens beslutning består af et flertal blandt de tilstedeværende på 6 for, 2
imod og 2 blanke stemmer. Dertil kommer, at der under behandlingen af
sagen blev efterlyst yderligere information fra enkelte deltagere og Bent
Rasmussen bemærkede, at han fandt sagsfremstillingen partisk. Efterfølgende har Kurt Jakobsen anmodet om at få sagen genoptaget med inddragelse af Naturstyrelsens Presse & Kommunikations afdeling, som er inviteret
til mødet og Pelle Vedel Krogh har meddelt, at han gerne deltager i mødet.
Sekretariatet indstiller:

at Nationalpark Vadehavet overtager ansvaret for opbygning og drift
af hjemmesiden www.nationalparkvadehavet.dk. Den nuværende side
kører videre hos Presse & Kommunikation frem til ultimo januar hvor
vi har en ny side version 1.0 klar.
Bilag: 3.1 Hjemmesidenotat
4.

Partnerprogrammet – status samt oplæg til ændringer i kriterier –
Beslutningspunkt (30 min.)
Partnerudvalget har på baggrund af de hidtidige erfaringer med partnerprogrammet udarbejdet forslag til ændrede kriterier som vil blive gennemgået
og drøftet. Alle bilag er diskuteret og revideret på seneste møde i partnerudvalget, den 8. oktober 2014.
På bestyrelsesmødet den 29. oktober 2014 gennemgås tankerne bag revisionen samt Megafon-undersøgelsen omkring lokale produkter.
Sekretariatet indstiller: at Bestyrelsen imødekommer Partnerudvalgets ønsker til ændring af partnerprogrammet.
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Bilag: Der henvises til bilag 7.1 – 7.5 fra mødet i oktober
5.

Principiel beslutning vedr. tilskud til formidlingscentre - Beslutningspunkt (30 min.)
Bestyrelsen blev på bestyrelsesmødet den 29. oktober enige om, at gennemføre en udvidet drøftelse af nationalparkens samarbejde med eksisterende formidlingscentre med relation til Vadehavet, med fokus på hvordan
og i hvilket omfang nationalparken vil understøtte udvikling af udstillingselementer fremover samt hvordan nationalparken vil ønske at være synlig i
udstillingerne.
Sekretariatet indstiller: at Bestyrelsen træffer afgørelse om hvordan man
ønsker at synliggøre sig i udstillinger, der foreslås, ikke udtømmende:
• at Nationalparken bidrager økonomisk ud fra ansøgning, hvor hver
enkelt ansøgning behandles særskilt og efterfølgende indarbejdes i
budget
• at Nationalparken bidrager økonomisk ud fra en årlig pulje. Der kan i
denne forbindelse udarbejdes en mere langsigtet plan, som indarbejdes i nationalparkplanen
• at Nationalparken bidrager med udstillingsmoduler om nationalparken
ud fra et fast designkoncept og en fleksibel opbygning. Som grund for
dette gennemføres et udbud af opgaven med at udvikle en løsning.
Dette kan kombineres med en fast årlig budgetramme og en plan for
implementering. Udover udstillinger vil konceptet også skulle kunne
anvendes hos øvrige NP-partnere.
Bilag:
5.1 Oversigt over udstillinger/formidlingscentre i og nær NP Vadehavet

6.

Budget 2015 – Beslutningspunkt (60 min)
Budget 2015 drøftes og fastlægges i videst muligt omfang. Endeligt budget
2015 vedtages på bestyrelsesmødet i december efter input fra Nationalparkrådet.
Sekretariatet indstiller: at bestyrelsen drøfter Budget 2015 og godkender et
endeligt udkast, som vedtages endeligt på det fælles Bestyrelses- og Rådsmøde den 3. december.
Bilag: 6.1 Udkast til budget pr. 10. november 2014

7.

Evt. og meddelelser (5 min.)
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