Endelig dagsorden

Udsendt 28. november 2012

Møde i Nationalparkbestyrelsen og fællesmøde med
Nationalparkrådet med efterfølgende julefrokost 5. december 2012
Mødested: Klægager/Den Gamle Digegreves Gård, Østerende 13, Ballum - 6261
Bredebro (www.klaegager.dk)
Mødet finder sted fra kl. 15.00 til senest 21.00
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Hans Christian Fuglsang (HCF)
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Bent Rasmussen (BR)
Mette Guldberg (MG)
Svend Tougaard (ST)

Nationalparksekretariatet
Nationalparksekretariatet

Thomas Holst Christensen (THC)
Alette Houman Dyhrfjeld (AHD, Referent)

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

Dagsorden:
Bestyrelsesmøde (15-17)
1.

Velkomst og godkendelse af dagsorden

2.

Gennemgang og godkendelse af den endelige Nationalparkplan
Vadehavet 2013-18
Redaktionen bestående af John Frederiksen og Thomas Holst har redigeret
det tidligere udarbejdede udkast til nationalparkplan i henhold til
bestyrelsens retningslinjer. En færdig tekst er pt. ved at blive sat op af
Naturplan, men forventes først at kunne fremlægges på bestyrelsesmødet,
hvor Thomas Holst vil gennemgå de væsentligste ændringer. Bestyrelsen
forventes at kunne godkende en endelig udgave af planen på mødet.
Såfremt det endelige udkast til nationalparkplan foreligger i dagene op til
mødet vil en elektronisk kopi blive rundsendt.

3.

Vadehavet som verdensnaturarv
På baggrund af anmodning fra Miljøministeren, træffes endelig afgørelse om
bestyrelsens holdning til Vadehavet som Verdensnaturarv. På mødet vil
kommunernes repræsentanter kunne redegøre for indstillingerne fra de 4
byråd, som har haft sagen forelagt forud for bestyrelsesmødet. Sekretariatet
vil på baggrund af bestyrelsens beslutning udarbejde et svar til
Miljøministeren, som underskrives af formanden.
Brev fra miljøministeren er tidligere udsendt som bilag til bestyrelsesmødet
den 7. november 2012.

4.

Gennemgang af endeligt budget 2013 og bevillingsanmodning
Sekretariatsleder Thomas Holst Christensen vil gennemgå det endelige
forslag til budget 2013 på baggrund af bestyrelsens beslutning på
bestyrelsesmødet den 7. november om en samlet budgetsum på 10 millioner
kr og med en yderligere præcisering af de enkelte projektforslag.
Bilag med endeligt budgetforslag fremsendes særskilt med beklagelig
forsinkelse pga. sygdom.

5.

Mødekalender 2013
Sekretariatet har udarbejdet en mødekalender for 2013 på baggrund af
tilbagemeldinger fra Bestyrelsens medlemmer. Mødekalenderen vedlægges i
en tekst og en kalenderudgave til drøftelse og godkendelse på mødet.
Bilag:
121128_NPV-Bilag_NPB_1212-5-1_Mødekalender_2013 og
121128_NPV-Bilag_NPB_1212-5-2_Mødeoversigt_2013
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6.

Arbejdsplan 2013
Pga. sygdom i sekretariatet har det ikke været muligt at lave udkast til
arbejdsplan for 2013 til udsendelse med dagsordenen. Sekretariatslederen
vil give en opdatering på mødet.

7.

Retningslinjer for brug af logo
Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe med den opgave at udarbejde et
udkast til retningslinjer for anvendelse af Nationalpark Vadehavets logo.
Gruppen har bestået af Erik Dam fra Sydvestjysk Udviklingsforum, Klaus
Melbye og Ulrik Geldermann Lützen fra Vadehavets Formidlerforum, Hanne
Voetmann, Hans Christian Fuglsang og Bent Poulsen fra
Nationalparkbestyrelsen samt Nationalparksekretariatet. Arbejdsgruppen har
udarbejdet vedlagte udkast til retningslinjer, som sættes til drøftelse på
mødet.
Bilag: 121128_NPV-Bilag_NPB_1212-7-1_Retningslinjer_NPV-logo

8.

Østers
Bestyrelsen drøftede kort på sit seneste møde en række nye tiltag indenfor
markedsføring og salg af østers fra Vadehavet. Der blev herunder særligt
fokuseret på problematikken omkring myndighedskontrol og –godkendelse
af indsamlede partier af østers. Bestyrelsen udtrykte velvilje overfor
muligheden for at støtte etableringen af en lokal facilitet, som kan varetage
den fornødne kontrol. Sekretariatet har ikke fået yderligere konkret
materiale til belysning af sagen i mellemtiden. Hvis der foreligger nye
oplysninger frem til mødet vil disse blive præsenteret.

Herefter er dagsordenen fælles med Nationalparkrådet (17.15 – 19.00)
1.

Præsentation af Den Gamle Digegreves Gård

2.

Gennemgang af projektbeskrivelsen for Nationalparkskib

3.

Gennemgang af Budget 2013 og bestyrelsens endelige godkendelse

4.

Evaluering af samarbejdet mellem Råd og Bestyrelse i 2012

5.

Emner til drøftelse i Nationalparkrådet

6.

Evt. og meddelelser
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