Møde i Nationalparkrådet den 18. nov. 2015
DAGSORDEN – Endelig
Mødetid:

Udsendt 11.11.2015

Onsdag den 18. november 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.

Mødested:

Kiers Gaard, Søndergade 12, 6280 Højer

Deltagere:

Mødeleder:

Medlemmer af Nationalparkrådet for Nationalpark Vadehavet,
Sekretariatsleder Peter Saabye Simonsen, konsulent Sara
Lindholt, konsulent Søren Christensen og sekretær Alette
Houman Dyhrfjeld
Svend Tougaard

Referent:

Alette Houman Dyhrfjeld

Afbud:
Punkter på
dagsordenen:

Randi Kragh Hansen, John Frikke

Bilag

Bilag vedhæftet mail

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
2. Meddelelser
3. Procedure for nedsættelse af råd
4. Forretningsorden for råd
5. Budget 2016
6. Rådet som lokale ambassadører
7. Puljen til støtte til lokale netværksarrangementer
8. Tilskudspuljen til større projekter
9. Code of Conduct
10. Nationalparkens fremtid og fremtidige projekter
11. Eventuelt

Praktiske oplysninger:

Selve mødet starter kl. 17.30 og forventes afsluttet senest kl. 20.30. Der serveres en
let anretning bestående af en let anretning og sodavand/øl fra kl. 17.00 – 17.30. 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

Dagsorden pkt.:

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Dagsorden pkt.:

2. Meddelelser - Orienteringspunkt

Motivering:

Meddelelser fra formanden og sekretariatet
 Nyt fra formanden
 Nyt fra Sekretariatet herunder status for projekter
og nyt informationsmateriale
 Nyt fra Wadden Sea Forum v. Karen Boel Madsen
 Nyt fra Partnerudvalget v. Inger Lauridsen
 Nyt fra Græsningsudvalget v. Ole Andresen

Bilag

2.1 Ledelsesorientering

Dagsorden pkt.:

Bilag

3. Procedure for nedsættelse af råd Beslutningspunkt
Rådet besluttede på mødet i august, at proceduren skulle
tilrettes. Et nyt forslag til procedure er udarbejdet og
rådet bedes beslutte, om den lever op til ønskerne.
3.1 Procedure for nedsættelse af råd

Dagsorden pkt.:

4. Forretningsorden for råd - Orienteringspunkt

Motivering:
Bilag

Bestyrelsen har tilrettet forretningsorden i henhold til
rådets forslag og forretningsordenen vil blive gennemgået.
4.1 Forretningsorden for rådet

Dagsorden pkt.:

5. Budget 2016

Motivering:

Bestyrelsen har på mødet den 27. oktober behandlet
budget 2016 og har bedt sekretariatet forelægge det for
rådet med henblik på tilbagemeldinger.
5.1 Budget 2016

Motivering:

Bilag

Dagsorden pkt.:

6. Rådet som lokale ambassadører Orienteringspunkt

Motivering:

Hvordan kommer rådet til at fungere som lokale
ambassadører? Det foreslås, at der nedsættes et ad hoc
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arbejdsudvalg, som lavet et oplæg til det første møde i
2016, alternativt kan rådet afsætte ca. 45 minutter på det
første møde i 2016 til gruppearbejde/workshop.

Dagsorden pkt.:

7. Puljen til støtte til lokale netværksarrangementer
- Orienteringspunkt

Motivering:

Svend Tougaard og Sara Lindholt vil orientere om status
på de lokale netværksarrangementer.

Bilag

7.1 Indkomne ansøgninger.

Dagsorden pkt.:

8. Tilskudspuljen til større projekter

Motivering

Rådet bedes kommentere på tilskudspuljen til større
projekter. Bestyrelsen har drøftet om Vadehavsfestivalen,
frem for at søge om tilskud generelt, skal indgå
økonomisk samarbejde via projektpuljen.

Bilag

8.1 Tematiseringsskema

Dagsorden pkt.:

9. Code of Conduct

Motivering

Rådet er af bestyrelsen blevet bedt om at komme med
input til den kommende Code of Conduct. Hvilken model
skal vi bruge, for at få retningslinjerne på plads? Kan man
tage fat i de forskellige brugergrupper, eller skal vi gribe
det an på en anden måde?

Bilag

9.1 Cowis rapport (tidligere fremsendt)

Dagsorden pkt.:

10.
Nationalparkens fremtid og fremtidige
projekter

Motivering

Bestyrelsen ønsker at rådet fremkommer med ønsker til
hvad der skal ske i nationalparken fremadrettet, hvad de
ønsker bestyrelsen skal prioritere og hvilke forventninger
rådet har til bestyrelsen.
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Bilag

10.1 Udkast til Strategi

Dagsorden pkt.:

11.

Eventuelt
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