Møde i Nationalparkrådet den 6. april 2016
DAGSORDEN – Endelig
Mødetid:

Udsendt 30.03.2016

Onsdag den 6. april 2016
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:

Kammerslusen, Bjerrumvej 30, 6760 Ribe

Deltagere:

Mødeleder:

Medlemmer af Nationalparkrådet for Nationalpark Vadehavet,
Sekretariatsleder Peter Saabye Simonsen, konsulent Sara
Lindholt, konsulent John Frikke, konsulent Jens Laurits Hansen
og sekretær Alette Houman Dyhrfjeld
Svend Tougaard

Referent:

Alette Houman Dyhrfjeld

Punkter på
dagsordenen:
1.
2.
3.
4.
5.

Bilag

Velkomst og godkendelse af dagsorden
Meddelelser - Orienteringspunkt
Puljen til støtte til lokale netværksarrangementer
Code of Conduct og Rådet som lokale ambassadører
Eventuelt

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 30. marts 2016 kl. 12.00.

Nationalparksekretariatet – Havnebyvej 30 – DK 6792 Rømø
E-mail: vadehavet@danmarksnationalparker.dk – Tlf. +45 72 54 36 34

Dagsorden pkt.:
Motivering:

Dagsorden pkt.:

Motivering:

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
Lokalrepræsentant, Jens Lorenzen, fortæller om
området ved Ribe.

2. Meddelelser - Orienteringspunkt
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.:

3. Puljen til støtte til lokale netværksarrangementer
- Beslutningspunkt

Motivering:

Svend Tougaard og Sara Lindholt vil orientere om
mulighederne for tilskud til lokale netværksarrangementer
i 2016 og fremlægge deres bud på tilskudsrunden.

Bilag

3.1 Overblik over tilskudsordninger og forslag til ændring
(eftersendes).

Dagsorden pkt.:

4. Code of Conduct og Rådet som lokale
ambassadører - Workshop

Motivering:

Nationalpark Vadehavets bestyrelse har bedt Rådet om at
forholde sig til hvordan vi i nationalparken kan arbejde
med code of conduct (arbejdstitel) og det lokale
ambassadørkorps. Opgaven i dag går derfor ud på at
Rådet går i gang med at arbejde med de to emner, og
kommer med svar og/eller anbefalinger til håndtering af
code of conduct og lokalt ambassadørkorps. Da begge
emner rummer en vis kompleksitet er det ikke
forventningen, at dagens workshop får besvaret alle
spørgsmål og kommer med det endelige svar.
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Bilag

4.1 Oplæg til workshop

Dagsorden pkt.:

5. Eventuelt
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