Møde i Nationalparkrådet den 13. august 2014
DAGSORDEN – endelig
Mødetid:

Udsendt 6.august 2014

Onsdag den 13. august 2014
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:
Deltagere:

Billum Kro, Vesterhavsvej 25, 6852 Billum

Mødeleder:

Medlemmer af Nationalparkrådet for Nationalpark Vadehavet,
sekretariatsleder Thomas Holst Christensen, konsulent Sara
Lindholt konsulent John Frikke, konsulent Søren Christensen og
sekretær Alette Houman Dyhrfjeld
Mette Guldberg, Formand for Nationalparkrådet

Referent:

Alette Houman Dyhrfjeld

Punkter på
dagsordenen:

Bilag

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Velkomst og godkendelse af dagsorden
Meddelelser - orienteringspunkt
Status for 75.000 kr’s puljen - Netværksarrangementer
Idéer til anvendelse af Nationalparkens mobile udstilling
Orientering og proces vedr. verdensarvudnævnelsen
Frivillighedsprogram
Tidsplan for resten af perioden frem til 7. februar 2015
Udkast til evaluering over Rådets arbejde
Eventuelt

2.1
2.2
2.3
8.1

Status for projekter formidling
Status for projekter natur
Status for projekter øvrige
Udkast til evaluering af Rådets arbejde

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.

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

Dagsorden pkt.:

2. Meddelelser - orienteringspunkt
Meddelelser fra formanden og sekretariatet
• Nyt fra Formanden
• Nyt fra Sekretariatet herunder status for projekter
• Indlæg fra Anne Marie Slaikjær om lokale forhold i
relation til Nationalpark Vadehavet i Ho-området
• Nyt fra Wadden Sea Forum v. Karen Boel Madsen
• Nyt fra Partnerudvalget v. Hans Marten Smidt
• Nyt fra Græsningsudvalget v. Ole Andresen
2.1 Status for projekter formidling
2.2 Status for projekter natur
2.3 Status for projekter øvrige

Motivering:

Bilag

Dagsorden pkt.:

3. Status for 75.000 kr’s puljen - Netværksarrangementer

Motivering:

Rådets forslag til forvaltning af puljen har været drøftet
på Bestyrelsens sidste møde før sommerferien. Sekretariatet blev bedt om at udarbejde forslag til retningslinjer,
som vil blive fremlagt på mødet.

Dagsorden pkt.:

4. Idéer til anvendelse af Nationalparkens mobile udstilling

Motivering:

Rådet bedes bidrage med idéer til anvendelse af nationalparkens nye mobile udstilling og inddragelse/rekruttering
af frivillige til denne opgave.

Dagsorden pkt.:

5. Orientering og proces vedr. verdensarvudnævnelsen

Motivering:

Sekretariatet vil orientere omkring forløbet af fejringen og
den videre proces med de lokale arrangementer.

Dagsorden pkt.:

6. Frivillighedsprogram

Motivering:

Sekretariatet forventer at starte rekruttering af frivillige
med fokus på drift af formidlingstrailer og nationalparkskib i første ombæring. Der er i forvejen et stærkt samarbejde med Vadehavets Bådklubber omkring maritim af-
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mærkning af Vadehavet. Rådet vil have mulighed for at
komme med forslag til yderligere tiltag, som involverer
frivillige.
Dagsorden pkt.:

7. Tidsplan for resten af perioden frem til 7. februar 2015

Motivering:

Den nuværende Bestyrelsesperiode udløber 7. februar
2015. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke en udmelding fra Miljøministeriet om i hvilket omfang der kan
forventes ændringer i sammensætningen af Bestyrelsen.
Bent Poulsen har meddelt, at han ønsker at fratræde som
formand i forbindelse med udnævnelsen af den nye bestyrelse. Det vil være Miljøministeren der udpeger en ny formand. Når den nye Bestyrelse er tiltrådt, vil de behandle
sammensætningen af Nationalparkrådet.

Dagsorden pkt.:

8. Udkast til evaluering af Rådets arbejde

Motivering:
Bilag

Drøftelse af udkast til disposition for evaluering af rådets
arbejde i henhold til Mette Guldbergs oplæg
8.1 Udkast til evaluering af Rådets arbejde

Dagsorden pkt.:

9. Eventuelt
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