Endeligt referat

Udsendt 20. februar 2015

Møde i Nationalparkbestyrelsen den 4. februar 2015
Mødested: Tønnisgaard, Havnebyvej 30, 6792 Rømø
Mødet fandt sted fra kl. 13.00 til 18.30
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Thomas Holst Christensen (THC)
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John Frikke (JF)
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Punkter på dagsordenen:

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

1.

Reception
Der blev forud for selve mødet afholdt en mindre reception for at markere
overgangen mellem afgående og nye medlemmer af bestyrelsen og med
deltagelse af repræsentanter for pressen og en række samarbejdspartnere.

2.

Velkomst og godkendelse af dagsorden – Beslutningspunkt
Det blev besluttet, at Mette Guldberg og Svend Tougaard deltog i hele mødet, i deres egenskab af repræsentanter for Rådet. Bent bød herefter velkommen og dagsordenen blev godkendt.

3.

Status for projekter – Orienteringspunkt
Som bilag var der udsendt skriftlige statusbeskrivelser som vanligt, og herudover belyste sekretariatet status i forhold til nationalparkplanen.
Sekretariatet orienterede om de forskellige målsætninger med tilhørende
indsatser i Plan for Nationalpark Vadehavet 2013-18 med fokus på status for
hver indsats – præsentationen som blev anvendt på mødet er vedlagt som
bilag 1 til referatet.
Undervejs i præsentationen fremkom bestyrelsen med følgende kommentarer:
Bestyrelsen har i forbindelse med gennemførelsen af forprojektet for Ribemarsken ønsket at få en oversigt over mulige natur- og kulturhistoriske projekter der kan skabe en sammenhæng i tiltag for Ribemarsken og som helt
eller delvist kan indgå i et nyt stort projekt. Det blev pointeret at dette skal
fastholdes.
I forhold til Projekt Friluftsturisme var flere bestyrelsesmedlemmer bekymrede for, om der blev taget hensyn til dyrelivet i forhold kajakruter, hvorfor
bestyrelsen ønskede at drøfte projektet på det førstkommende bestyrelsesmøde, hvor der ønskes en nærmere drøftelse af hvordan hensynet til naturværdier tilgodeses gennem udarbejdelse af etiske retningslinjer, formidling
og opfølgende undersøgelser.
I forhold til forskningsudvalget kunne Janne Liburd orientere om, at hun
træder ud af udvalget og at en anden overtager hendes post.

4.

Årsrapport 2014 – Beslutningspunkt
Thomas Holst havde udarbejdet udkast til Årsrapport 2014 i ren tekstudgave, som blev forelagt bestyrelsen til kommentering og godkendelse.
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Mette Guldberg kommenterede på lokale netværksarrangementer - side 41,
hun bad om, at rollefordelingen synliggøres - det er ikke Rådet, der har
iværksat en støtteordning for lokale netværksarrangementer, men Bestyrelsen.
Britt Schak Hansen kommenterede på punkt 10 – økonomien. Britt vil gerne
have punktet uddybet, så det fremgår hvad man reelt har brugt, hvordan
ser vores økonomi ud og hvordan det afspejles i forhold til målsætninger.
Herudover bad Britt om, at udformningen bliver overskuelig, her kan man
evt. bruge Nationalpark Thys Årsrapport til inspiration.
Bent Poulsen foreslog, at det tages op på det kommende bestyrelsesmøde,
hvordan årsrapporten skal udformes og om der skal bruges midler på en
grafisk bearbejdning.
Sekretariatet havde indstillet:
• at bestyrelsen godkender Årsrapport 2014 med eventuelle kommentarer
Bestyrelsen udtrykte samlet stor tilfredshed med årsrapporten, som blev
godkendt med ovenstående kommentarer. Bestyrelsen vil drøfte grafisk bearbejdning og evt. tryk af årsrapporten på det kommende møde.
5.

Økonomi - Årsopgørelse 2014 og Budget 2015 – Orienteringspunkt
Sara Lindholt orienterede om Regnskab 2014, som er en del af Naturstyrelsens samlede regnskab, og Budget 2015.
Sara orienterede om, at man omposterer løn en gang årligt, så lønomkostningerne fordeles på de enkelte projekter på baggrund af årets timeregistreringer og Naturstyrelsens standardtimesats (274 kr/time).
Endvidere gennemgik Sara oversigten over balanceposter, hvor ekstern finansiering synliggøres.
Herefter orienterede Sara om budgettet for 2015, hvor nationalparken har
mulighed for at ”spare op” via Naturstyrelsen. For at dette kan lade sig gøre, skal budgettet være så realistisk som muligt og løbende revideres ved
kvartalsvise budgetopfølgninger, hvorfor budgettet kan ændre sig hen over
året. Nationalparken har et budget på ca. 12,5 millioner kr. i 2015.
Janne Liburd spurgte til evaluering og monitering af indsatser i forlængelse
af, at der ikke var angivet et budgettal for målsætning 12 samt, at evaluering er et krav ifølge Nationalparkloven. Hertil kunne Thomas orientere om,
at man foreløbig har årsrapporterne og beboerundersøgelserne som grund-
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lag. På natursiden vil data fra Natura2000 indsatsen kunne inddrages, idet
nationalparken for 97% vedkommende er omfattet af Natura2000 udpegningen. Der vil herudover kunne udvikles yderligere værktøj til dette fremadrettet.
Britt Schak Hansen ønskede, at omposteringer af løn blev tydeliggjort i
regnskabet, ved at timerne fremgår pr. målsætning.
Bent Poulsen pointerede, at nationalparken har haft fokus på naturen i deres
arbejde og at Britts forslag ville tydeliggøre dette.
Sekretariatet havde indstillet:
• at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og Sara Lindholt tilføjer timer
pr. målsætning til årsregnskabet.
6.

Evaluering af Bestyrelsens og Rådets arbejde i første periode - Orienteringspunkt
Den siddende Bestyrelse havde mulighed for at fremkomme med bemærkninger til arbejdet i perioden 2010 til 2014 og fremkomme med gode råd og
anbefalinger til den nye Bestyrelse. Evaluering af bestyrelsens arbejde foregik som en mundtlig evaluering på mødet.
Bent orienterede om Rådets fine evaluering, som Bestyrelsen havde applauderet og bad den nye Bestyrelse hense til denne i det fremtidige arbejde.
Bent opfordrede til, at Bestyrelsen opnår konsensus via drøftelser, frem for
afstemninger, selvom det er tidskrævende.
Erik Buhl, som kun har siddet i Bestyrelsen i et år, kunne godt se, at den
nuværende arbejdsform var tidskrævende, men det var en god tilgang, som
han bakkede op omkring.
Kjeld Andreasen mente, at man kunne begrænse tidsforbruget, blandt andet
ved, at status for indsatser ikke blev gennemgået på møderne, men at medlemmer af Bestyrelsen forholdt sig til de udsendte statusnotater, og koncentrerede sig om at stille spørgsmål i forlængelse af disse. Kjeld Andreasen var
meget tilfreds med omfang og kvalitet af disse notater. Kjeld mente, at nationalparken var kommet langt og takkede Bent og afgående bestyrelsesmedlemmerne for samarbejdet og så frem til de næste 4 år.
Hanne Voetmann syntes man havde haft en spændende start på bestyrelsesarbejdet. Det havde taget tid at vænne sig til hinanden og måden at
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samarbejde på, og Hanne roste Bent for hans mødeledelse og opfordrede til,
at arbejdet fortsatte i samme stil, da konsensus var at foretrække.
Mette Guldberg, som tiltrådte bestyrelsen 1 år efter opstarten, som repræsentant fra Rådet, opfordrede til, at tidsplaner for møderne blev overholdt,
og at sekretariatet skulle lægge en mere præcis tidsplan. Herudover opfordrede hun til, at man i højere grad overlader styringen af projekter til eksterne samarbejdspartnere fra start til slut med særlig henvisning til samarbejdet med Vadehavets Formidlerforum, og herunder særligt udgivelse af
temarapporter og folder. Dette kan afhjælpes ved tydeligere opgavebeskrivelser. Mette opfordrede til, at man definerer hvor stort naturindholdet skal
være og definerer om det er en nationalpark eller en lokal turistdestination.
Kurt Jakobsen opfordrede til, at møderne bliver hurtigere afviklet og at hele
sekretariatet ikke deltager i møderne af hensyn til timeforbruget.
Hanne Voetmann mente, at man allerede var blevet bedre til at afvikle møderne indenfor tidsplanen og at bestyrelsen kan være medvirkende til, at
tidsplanen overholdes.
Britt Schak Hansen kunne tilslutte sig Hannes kommentar og bakkede op om
Kurts opfordring til, at det kun er en del af sekretariatet, der er til stede ved
møderne. Thomas kommenterede dette med henvisning til, at medarbejdernes deltagelse i møderne sikrer en større samlet forståelse for Bestyrelsens
synspunkter og vægtninger hos de enkelte medarbejdere samt sikrer en
øjeblikkelig og kvalificeret svar på spørgsmål til enkeltprojekter.
Lars Brink Thygesen roste Bent for hans arbejde som ambassadør og for
hans synlighed. Lars mente, at alle havde været famlende i starten, men
man var kommet frem til, at man ikke kun repræsenterede sin organisation,
men at man havde et fælles formål og forståelse – at få en så god nationalpark som muligt.
Marco Brodde mente, at nationalparken havde udviklet sig positivt i forhold
til planen. Selvom den danske model for nationalparker ikke møder fuld forståelse i udlandet bliver vi rost for vores nationalparkplan. Marco Brodde efterlyste herudover faglige analyser i Råd og Bestyrelse.
7.

Evt. og meddelelser fra den siddende bestyrelse
Lars Brink Thygesen udleverede magasinet ”Fremtidens lystfiskeri”.
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Søren Christensen præsenterede resultatet af beboeranalysen 2014, som viste, at befolkningen var blevet mere bevidst om nationalparken, verdensarven og at beboerne var positivt indstillet overfor nationalparken.
Bent takkede bestyrelsen for samarbejdet og udtrykte glæde over hvor langt
man var kommet i arbejdet.
Herefter forlod de afgående bestyrelsesmedlemmer mødet.
Janne Liburd bød velkommen til den resterende del af mødet, hvor Susanne
Linnet og Preben Friis-Hauge desværre ikke havde mulighed for at deltage.
8.

Drøftelse af sammensætning af Råd og udvalg - Beslutningspunkt
Bestyrelsen drøftede sammensætningen af Rådet. Dette blev ført til referat
og godkendes sammen med godkendelse af referatet efter den 8. februar,
hvor den nye bestyrelse er formelt tiltrådt. Herefter vil sekretariatet kontakte de organisationer, der indstilles til Rådet og bede dem fremsende navnene på deres repræsentanter til det nye Råd. (Red.: Indstillingsbreve er udsendt 9. februar 2015).
Bestyrelsen havde en længere drøftelse af Rådets sammensætning, tvivlsspørgsmål i forhold til LAG blev afklaret m.v. og Bestyrelsen drøftede repræsentanter til diverse udvalg.
Sekretariatet havde indstillet:
• at Bestyrelsen udpeger et Nationalparkråd med en sammensætning
som i videst muligt omfang afspejler de gode erfaringer fra den foregående periode. En hurtig udpegning vil sikre fremdrift i arbejdet og
gøre det muligt at gøre Bestyrelsen fuldtallig med to medlemmer
valgt af Nationalparkrådet.
• at Bestyrelsen vælger en næstformand fra sin midte – alternativt udsætter valget til bestyrelsen er fuldtallig.
• at Bestyrelsen drøfter procedure og evt. udpegning af repræsentanter
til Skibsudvalget, Partnerudvalget, Græsningsudvalget og Kunstudvalget.
Man kom frem til følgende i forhold til rådets sammensætning:
• man spørger GEUS og Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, om de fortsat ønsker at være repræsenteret.
• Vadehavsprodukter slettes af listen, da de ikke længere eksisterer
• Kunstnerne udpeger en repræsentant
• LAG repræsenteres ved 1 person
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•

Herudover forsætter Rådet med de hidtil repræsenterede organisationer

Bestyrelsen besluttede at udskyde valg af næstformand og repræsentant til
kunstudvalg til det kommende møde.
Skibsudvalget fortsætter med de medlemmer, der allerede sidder i det, dog
reduceret med de medlemmer der ikke ønsker at fortsætte (herunder Bent
Poulsen og Anette Fonder).
Partnerudvalget fortsætter med Hanne Voetmann som repræsentant for Bestyrelsen, og Søren Christensen bliver tilføjet som repræsenterende Sekretariatet. Herudover fortsætter udvalget som hidtil, indtil Rådet er nedsat og
eventuelt vælger ny repræsentant.
Græsningsudvalget fortsætter med de nuværende medlemmer, indtil Rådet
er nedsat og eventuelt vælger ny repræsentant.
Styregruppen for Vadehavets Formidlerforum er fortsat repræsenteret ved
Lars Brinch Thygesen.
9.

Planlægning af møderække 2015 – Beslutningspunkt
Forslag til møderække 2015 var fremsendt forud for mødet. Bestyrelsen blev
bedt om at tage stilling til møderækken og beslutte sig for, om de ønsker en
studietur i 2015.
Sekretariatet havde indstillet:
• at Bestyrelsen vedtager møderække for 2015
• at Bestyrelsen beslutter hvorvidt de ønsker en studietur i 2015
Mødet den 8. september blev flyttet til 15. september og der planlægges en
strategidag den 29. maj, hvor bestyrelsens rolle og overordnede funktioner
drøftes. Møderne afholdes fremover tirsdage i tidsrummet 14 og 17.
Bestyrelsen besluttede at tage på studietur 3. til 6. september i Niedersachsen/Holland.
Udflugt med Rådet blev planlagt til 21. juni til Nationalpark Thy, hvis kollegerne i Thy har mulighed for at være værter.

10.

Evt. og meddelelser
Thomas præsenterede nationalparkens merchandise og fortalte om de praktiske forhold i bestyrelsesarbejdet, såsom dagsordenssystemet (Ditmer
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eDagsorden) og tilgangen til dette. Alette opretter brugeradgang til den nye
Bestyrelse snarest, og iPads udleveres til de som måtte have behov for det.
Lars orienterede om en temadag i Ribe Fritidscenter 14. marts 2015. Temadagen handler om miljøforbedringer og status for fiskebestandene i vandløb
med udløb i Vadehavet samt hvordan mulighederne for lystfiskeri kan yderligere forbedres. Lars sender en pdf-fil med en plakat. (Red.: er sendt til bestyrelse og råd den 9. februar 2015).
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