Møde i Nationalparkrådet den 26. feb. 2014
DAGSORDEN – Endelig
Mødetid:

Udsendt 19.02.2014

Onsdag den 26.februar 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:

Marbækgaard, Marbækgårdsvej 1, 6710 Esbjerg

Deltagere:

Medlemmer af Nationalparkrådet for Nationalpark Vadehavet,
sekretariatsleder Thomas Holst Christensen, konsulent John Frikke,
konsulent Søren Christensen, studerende Niklas Bangsbro og
sekretær Alette Houman Dyhrfjeld

Mødeleder:

Mette Guldberg, Formand for Nationalparkrådet

Referent:

Alette Houman Dyhrfjeld

Punkter på
dagsordenen:

Bilag

1.
2.
3.
4.
5.

Velkomst og godkendelse af dagsorden
Meddelelser - orienteringspunkt
Rådets sammensætning
Lokale netværk – lokale arrangementer
Forslag til aktiviteter ved indvielsen af verdensarven/Tall
Ships Races
6. Forslag til nationalparkdagen
7. Forslag til udflugt 2014
8. Årsrapport 2013
9. Rigsrevisionens beretning
10. 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 21. februar 2014 kl. 12.00.

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

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
Status på projekter
• Formidling 2.1
• Natur 2.2
• Øvrige indsatser 2.3

Bilag

Dagsorden pkt.:

3. Rådets sammensætning

Motivering:

Rådet har nu eksisteret i snart 3 år og der var på mødet i
november stor tilfredshed med den arbejdsform som vi nu
har fundet frem til. Bestyrelsen har bedt Rådet om at se
på sammensætningen, herunder om der er yderligere
organisationer eller personer, som kan inddrages i Rådets
arbejde og om der i den nuværende kreds af
Rådsmedlemmer fortsat er interesse for arbejdet.

Dagsorden pkt.:

4. Lokale netværk – lokale arrangementer

Motivering:

Drøftelse af hvordan der kan skabes større lokal
forankring igennem netværk af lokalsamfund. Der er i
budget 2014 afsat 75.000 kr. til oprettelse af netværk af
lokalsamfund og afholdelse af ekskursioner, indsatsen er
ikke nærmere specificeret, og Bestyrelsen ønsker forslag
fra Rådet.

Dagsorden pkt.:

5. Forslag til aktiviteter ved indvielsen af
verdensarven/Tall Ships Races

Motivering:

Mulighed for deltagelse fra Rådsmedlemmernes side,
herunder lokale events med nedlægning af
verdensarvsflise.
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Dagsorden pkt.:

6. Forslag til nationalparkdagen

Motivering:

Nationalparken er, i samarbejde med Vadehavets
Formidlerforum, i færd med at planlægge
nationalparkdagen den 24. og 25. maj. Der vil på mødet
være lejlighed til at Rådet kan komme med forslag til
aktiviteter, herunder synliggørelse af Rådets arbejde.

Dagsorden pkt.:

7. Forslag til udflugt 2014

Motivering:

Vi har hidtil været på de 3 beboede øer i den danske del
af Vadehavet. På årets udflugt, der er planlagt til den 14.
juni, vil det derfor være oplagt, at besøge områder på
fastlandet, eventuelt Tøndermarsken.

Dagsorden pkt.:

8. Årsrapport 2013

Motivering:
Bilag

Sekretariatet vil præsentere udkast til Årsrapport 2013,
det vil, så vidt muligt, blive udsendt et udkast forud for
mødet.
Forslag til disposition for Årsrapport 2013 8.1

Dagsorden pkt.:

9. Rigsrevisionens beretning

Motivering:
Bilag

Statsrevisorerne/Rigsrevisionen har den 19. december
2013 afgivet beretning om de danske nationalparker.
Indholdet i beretningen vil blive fremlagt på mødet.
Rigsrevisionens beretning 9.1

Dagsorden pkt.:

10.

Eventuelt
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