Endelig dagsorden

Udsendt 16. februar 2016

Møde i Nationalparkbestyrelsen den 23. februar 2016
Mødested: Hotel Britannia, Torvegade 24, 6700 Esbjerg
Mødet finder sted fra kl. 14.00 til 17.00. Der vil under mødet blive serveret kaffe/the, frugt og kage
og der afsluttes med en let anretning kl. 17.
Deltagere:
Formand
Varde Kommune (næstformand)
Esbjerg Kommune
Fanø Kommune
Tønder Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Dansk Ornitologisk Forening
Digelagene
Danmarks Jægerforbund
Danmarks Sportsfiskerforbund
Landbrug & Fødevarer
Naturstyrelsen
Nationalparkrådet
Nationalparkrådet
Nationalparksekretariatet
Nationalparksekretariatet

Janne Jørgensen Liburd
Preben Friis-Hauge
Kurt Jakobsen
Kristine Krog Kaas
Susanne Linnet
Britt Schak Hansen
Hanne Voetmann
Marco Brodde
Kjeld Andreasen
Hans Christian Fuglsang
Lars Brinch Thygesen
Mikael Nørby-Lassen
Ulrik Lorenzen
Svend Tougaard
Anne Marie Overgaard
Peter Saabye Simonsen
Alette Houman Dyhrfjeld (Referent)

Afbud

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

Punkter på dagsordenen:

1.

Velkomst og godkendelse af dagsorden – Beslutningspunkt (5 min.)
Janne Liburd byder velkommen og det besluttes, om dagsordenen kan godkendes.
Sekretariatet indstiller at:
- Dagsordenen godkendes.

2.

Nyt fra bestyrelse og sekretariat – Orienteringspunkt (25 min)
Kort orientering fra bestyrelse og sekretariat, herunder deltagelse i møder
samt presseomtale.
Orientering om:





Nationalparkens samarbejde med Naturstyrelsen efter opsplitning ved
Ulrik Lorenzen
Marie Curie projekt og Innocoast – 2 forskningsprojekter
Interreg
VisitDenmark markedsføring

Herudover vil Preben Friis-Hauge orientere om Nationalparkens samarbejdsflader.
Bilag:
2.1 Ledelsesorientering
2.2 Organisationsdiagram/samarbejdsflader
3.

Status for projekter – Orienterings- og Beslutningspunkt (30 min.)
Herunder:









Realdaniaprojektet i Tøndermarsken
Steder i Landskabet
Havnebys fremtid
Status på Partnerprogrammet ved Hanne Voetmann
Status på kunstudvalget ved Marco Brodde
Status på græsning og Coop ved Kjeld Andreasen
Status på Nationalparkskibet ved Preben Friis-Hauge
samt eventuelt Europarc medlemskab

Herudover har forskningsudvalget afholdt møde den 9. februar 2016 og har i
den forbindelse tilrettet kommissoriet for forskningsudvalget. Bestyrelsen vil i
den forbindelse blive bedt om at godkende det tilrettede kommissorium.
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Bilag:
3.1 Nedsættelse af nyt kunstudvalg
3.2 Forslag til ændret kommissorium for Skibsgruppen
3.3 Orientering om Europarc Medlemskab
3.4 Forslag til ændret kommissorium for Forskningsudvalget
Sekretariatet indstiller at:
- Bestyrelsen tager orientering til efterretning
- Bestyrelsen godkender forslag til ændret kommissorium for Skibsgruppen
- Bestyrelsen tager stilling til, hvorvidt de ønsker medlemskab af Europarc
- Bestyrelsen godkender forslag til ændret kommissorium for Forskningsudvalget
4.

Emner til drøftelse i Nationalparkrådet og tilbagemelding til Rådet Beslutningspunkt (15 min.)
Bestyrelsen bedes fremkomme med emner til drøftelse i Nationalparkrådet.
Herudover bedes bestyrelsen fastsætte referaternes detaljeringsgrad og om
de skal fortsætte som hidtil.
Sekretariatet forslår at:
- Bestyrelsen beder Nationalparkrådet arbejde med Code of Conduct - eksempelvis på et møde
- Bestyrelsen beder Nationalparkrådet arbejde med emnet ”ambassadør for
Nationalpark Vadehavet” - eksempelvis på et møde

5.

Evaluering og Nationalparkplan – Orienteringspunkt (5 min.)
Sekretariatet vil kort orientere om evaluering af nationalparkplanen og den
kommende nationalparkplan.

6.

Årsrapport 2015 – Beslutningspunkt (15 min.)
Sekretariatet har udarbejdet et udkast til Årsrapport 2015, som bestyrelsen
vil blive bedt om at kommentere på og efterfølgende godkende via e-mail.
Bilag:
6.1 Udkast til Årsrapport 2015
Sekretariatet indstiller at:
- Bestyrelsen drøfter det foreløbige udkast

7.

Kommunikationsplanen – Orienteringspunkt (20 min.)
Der har nu været afholdt 2 workshops i forbindelse med Kommunikationsplanen. Sekretariatet orienterer om forløbet hidtil og fremadrettet.
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Bilag:
7.1 Kommunikationsmodel og tidsplan
8.

IWSS – Orienterings- og Beslutningspunkt (10 min.)
Nationalpark Vadehavet bidrager til den Internationale Vadehavsskole –
IWSS. Bestyrelsen vil blive orienteret om hvad bidraget betyder og sekretariatet vil orientere om IWSSs fremtid, herunder, at der skal tegnes ny kontrakt med en aktør i 2017. IWSS er en del af det trilaterale samarbejde og
en del af den verdensarvformidling vi er forpligtede på.
Bilag:
8.1 IWSS – International Wadden Sea School
Sekretariatet indstiller at:
- Bestyrelsen beslutter om Nationalpark Vadehavet fremadrettet skal støtte
IWSS som et led i den samlede tværnationale formidling af verdensarven
overfor børn og unge. Herunder tager stilling til om der er danske parter
der kan byde på IWSS-opgaven.

9.

Turisme – diskussionspunkt (15 min.)
Nationalpark Vadehavet kan få stor betydning for turismen – måske især efter udnævnelsen til verdensarv. Bestyrelsen bedes drøfte turismens betydning for og indvirkning på nationalparken.

10.

Økonomi - Regnskab 2015 samt Budget 2016 – Orienteringspunkt
(10 min.)
Sekretariatet vil orientere om status i forhold til Regnskab 2015 samt Budget 2016.
Bilag:
10.1 Regnskab 2015
10.2 Regnskab 2015 samt budget 2016

11.

Indkomne ansøgninger (10 min.)
Vadehavsfestivalen har søgt om tilskud til finansiering af Vadehavsfestival
2016. Ansøgningen er beskrevet i bilag 11.1.
Bilag:
11.1 Ansøgning fra Vadehavsfestivalen
Sekretariatet indstiller at:
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- Ansøgningen imødekommes henset til, at den opfylder de kriterier der blev
vedtaget på bestyrelsesmødet den 27. oktober med en tematisk tilgang
og med kultur som tema i 2016.
12.

Evt. og meddelelser (5 min.)
Formidlingsfaciliteter m.v. om verdensarven på Fanø ved Marco Brodde.
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