Møde i Nationalparkrådet den 6. maj 2015
DAGSORDEN – Endelig
Mødetid:

Udsendt 29.04.2015

Onsdag den 6. maj 2015
Der serveres en let anretning i form af en sandwich el. lign. fra
17.00 til 17.30. Selve mødet ligger i tidsrummet 17.30 - 20.30.
TIL NYE MEDLEMMER: Ønsker man at besøge sekretariatet,
kan man komme til Havnebyvej 30, Rømø kl. 16, hvor der vil
være en kort rundvisning. TILMELDING NØDVENDIG på 72 54
36 34.

Mødested:

Skærbæk Kursus- og Fritidscenter, Storegade 46-48, Skærbæk

Deltagere:

Medlemmer af Nationalparkrådet for Nationalpark Vadehavet,
Interimleder Peter Saabye Simonsen, konsulent Sara Lindholt,
konsulent John Frikke, konsulent Søren Christensen og
sekretær Alette Houman Dyhrfjeld
Janne Jørgensen Liburd

Mødeleder:
Referent:
Punkter på
dagsordenen:

Bilag

Alette Houman Dyhrfjeld
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Velkomst og godkendelse af dagsorden (5 min)
Valg af formand (15 min)
Valg af næstformand (15 min)
Valg af kandidater til bestyrelse (15 min)
Valg af repræsentant til Wadden Sea Forum (5 min)
Valg af repræsentant til partnerudvalget (5 min)
Meddelelser – orienteringspunkt (50 min)
Oplæg vedr. Friluftsliv i Nationalpark Vadehavet ved COWI
(50 min)
9. Eventuelt (5 min)

Bilag udsendes med den endelige dagsorden 1 uge før mødet

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. 17.00 – 17.30. Der vil
under mødet være kaffe/the/vand og sødt til rådighed.
Ændringsforslag, afbud samt tilmelding til: vadehavet@danmarksnationalparker.dk
eller telefon 72 54 36 34 senest den 29. april 2015 kl. 12.00.

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 (5 min)

Dagsorden pkt.:

2. Valg af formand (15 min)

Motivering:

Der skal vælges en formand for Nationalparkrådet.

Dagsorden pkt.:

3. Valg af næstformand (15 min)

Motivering:

Der skal vælges en næstformand for Nationalparkrådet.

Dagsorden pkt.:

4. Valg af kandidater til bestyrelse (15 min)

Motivering:

Der skal vælges 2 kandidater som indstilles til
Miljøministeren til udpegning til bestyrelsen.

Dagsorden pkt.:

5. Valg af repræsentant til Wadden Sea Forum (5 min)
Nederlandene, Tyskland og Danmark har siden 1978 haft
et samarbejde om Vadehavets forvaltning på
regeringsniveau. Samarbejdet ledes til dagligt af en fælles
trilateral bestyrelse, hvor bl.a. NP Vadehavet er
repræsenteret ved Janne Liburd. Til at rådgive Det
Trilaterale Samarbejde blev der i 2002 nedsat et
rådgivende Vadehavsforum (Wadden Sea Forum) med
deltagelse af lokale myndigheder, NGOer og andre
relevante interessenter.
Der skal vælges en repræsentant til Wadden Sea Forum,
Karen Boel Madsen har hidtil varetaget posten og
modtager genvalg.

Motivering:

Dagsorden pkt.:
Motivering:

6. Valg af repræsentant til partnerudvalget (5 min)
Nationalpark Vadehavets partnerudvalg består af
repræsentanter fra
• Nationalparkbestyrelsen
• Rådet
• Destination Sydvestjylland
• Landbrug & Fødevarer
• Vadehavets Formidlerforum og
• Nationalparksekretariatet
Udvalget afgør ansøgninger om partnerskab og reviderer

2

løbende programmet, så man sikrer kvalitet og udvikling.
Tidligere har Hans Marten Smidt været Rådets
repræsentant, man han er ikke længere i rådet, hvorfor
der skal vælges en ny repræsentant fra Rådet.
Dagsorden pkt.:

7. Meddelelser – orienteringspunkt (50 min)

Motivering:

Meddelelser fra sekretariatet
• Nyt fra Sekretariatet herunder ændret
bestyrelsessammensætning
• Kort status for projekter
• Revision af plan for Marbækområdet samt kort
orientering om konkrete projekter i Marbækområdet
(v/Claus Løth/sekretariatet)
7.1 Status på Formidlingsprojekter
7.2 Status på Øvrige projekter
7.3 Status på Naturprojekter
7.4 Årsrapport 2014

Bilag

Dagsorden pkt.:

8. Oplæg vedr. Friluftsliv i Nationalpark Vadehavet ved
COWI (50 min)

Motivering:

Cowi har fået til opgave at udarbejde en rapport om det
biologiske grundlag for udarbejdelse af en code of conduct
(etiske retningslinjer for færdsel) for nationalparken.
Rapporten afleveres 1. juni. Cowi vil præsentere de
foreløbige resultater for rådet.

Dagsorden pkt.:

9. Eventuelt (5 min)
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