Møde i Nationalparkrådet den 14. maj 2014
DAGSORDEN - endelig
Mødetid:

Udsendt 07.05.2014

Onsdag den 14. maj 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:

Enjoy Resorts, Vestergade 31, Havneby, 6792 Rømø

Mødeleder:

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

Referent:

Alette Houman Dyhrfjeld

Punkter på
dagsordenen:

Bilag

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
2. Meddelelser – orienteringspunkt
3. Forslag til kriterier for hvad man kan søge tilskud til i
forhold til netværksarrangementer
4. Offentliggørelse af kontaktoplysninger
5. Formandskvalifikationer
6. Indledende drøftelse af form og indhold for afsluttende
evaluering over Rådets arbejde
7. Eventuelt

2.1
2.2
2.3
2.4

Status på projekter formidling
Status på projekter natur
Status på projekter øvrige
Sekretariatets kalender

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

• Lars Grambo, Enjoy Resorts, præsenterer huset og
•
•

fortæller om hvad stedet forventer at få ud af
partnerskabet med Nationalpark Vadehavet.
Præsentation af projektkonsulent Sara Lindholt.
4 studerende Københavns Universitet har fået lov til
at stille spørgsmål til Rådet forud for selve mødet.

Dagsorden pkt.:

2. Meddelelser – orienteringspunkt

Motivering:

Meddelelser fra formanden og sekretariatet
• Nyt fra formanden
• Nyt fra Sekretariatet herunder status for projekter
• Nyt fra Wadden Sea Forum v. Karen Boel Madsen
• Nyt fra Logoudvalget v. Hans Marten Smidt
• Nyt fra Græsningsudvalget v. Ole Andresen
2.1 Status på projekter formidling
2.2 Status på projekter natur
2.3 Status på projekter øvrige
2.4 Sekretariatets kalender

Bilag

Dagsorden pkt.:

3. Forslag til kriterier for hvad man kan søge tilskud til i
forhold til netværksarrangementer

Motivering:

Bestyrelsen bad Rådet om at fremkomme med forslag til
kriterier for hvad man kan søge tilskud til i forhold til
netværksarrangementer
under
hensyn
til
Statsstøttereglerne.
Herefter
skal
sekretariatet,
i
samarbejde med formanden for Rådet, ud fra de vedtagne
kriterier og de juridiske rammer, give tilsagn eller afslag
til dem, der søger om støtte. Endvidere bedes Rådet
overveje, hvordan kendskabet til ordningen udbredes
bedst muligt.

Dagsorden pkt.:

4. Offentliggørelse af kontaktoplysninger

Motivering:

Rådet bedes tage stilling til, om de ønsker at deres kontaktoplysninger offentliggøres, eller om man evt. skal kontakte sekretariatet for at få udleveret kontaktoplysninger.
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Dagsorden pkt.:

5. Formandskvalifikationer

Motivering:

På sidste rådsmøde enedes man om, at Rådet skulle
drøfte, hvilke kvalifikationer, man kunne ønske hos en
kommende formand for Nationalparken.

Dagsorden pkt.:

6. Indledende drøftelse af form og indhold for afsluttende
evaluering over Rådets arbejde
På sidste rådsmøde blev det foreslået, at der skulle laves
en skriftlig status som afslutning på rådets første
funktionsperiode, der udløber i begyndelsen af 2015.
Under dette punkt tages hul på arbejdet:
• Hvilken form og indhold skal den have?
• Hvad var vigtigst i rådets arbejde?
• Hvad gik godt og hvad gik mindre godt?
• Hvad kan vi anbefale til næste periode?

Motivering:

Dagsorden pkt.:

7. Eventuelt
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