Møde i Nationalparkrådet den 13. nov. 2013
DAGSORDEN – endelig
Mødetid:

Udsendt 05.11.2013

Onsdag den 13. november 2013
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:

Kiers Gaard, Søndergade 12, 6280 Højer (www.kiers-gaard.dk)

Deltagere:

Mødeleder:

Medlemmer af Nationalparkrådet for Nationalpark Vadehavet,
sekretariatsleder Thomas Holst Christensen, studerende Niklas
Bangsbro og sekretær Alette Houman Dyhrfjeld
Mette Guldberg, Formand for Nationalparkrådet

Referent:

Alette Houman Dyhrfjeld

Punkter på
dagsordenen:

1.
2.
3.
4.

Velkomst og godkendelse af dagsorden
Meddelelser - orienteringspunkt
Netværk og lokalt engagement
Evaluering af årets arbejde forud for fællesmødet med
bestyrelsen den 4. december 2013.
5. Budget 2014 - Orienteringspunkt
6. Eventuelt

Bilag
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.
Afbud sendes til: vadehavet@danmarksnationalparker.dk eller telefon 72 54 36 34
senest den 8. november 2013 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 for projekter beskrives i de tre følgende bilag:
NPR-1311-2-1_Naturprojekter
NPR-1311-2-2_Formidlingsprojekter
NPR-1311-2-3_Øvrige_projekter
Status for projekter vil ikke blive yderligere gennemgået
på mødet med mindre dette specifikt ønskes.

Bilag

Dagsorden pkt.:
Motivering:

3. Netværk og lokalt engagement
Nationalparkbestyrelsen har bedt rådet om at drøfte
følgende spørgsmål
· Hvordan bliver lokalbefolkningen engageret i
nationalparken?
· Hvordan kan netværk konkret bruges?
· Hvordan udnytter man den store geografiske
spredning i nationalparken?
· Hvordan kan Rådets medlemmer blive bedre
klædt på som ambassadører?
· Hvilke medier skal bruges for at nå
lokalbefolkningen?
Rådet har tidligere opfordret til, at man udnytter eksisterende netværk. Derfor bedes rådsmedlemmerne overveje,
hvilke netværk man har kendskab til, og hvilke der har
potentiale til at blive udviklet i nationalparksammenhæng.
Ønsker man at præsentere en netværk mere indgående
(5-10 minutter) bedes man melde det på forhånd til
formanden på mg@fimus.dk.
Gennemgangen af netværkene vil følge målsætningerne i
Nationalparkplanen – hvilke netværk kan inddrages til at
realisere hvilke målsætninger?
Undervejs i denne drøftelse forventes de øvrige spørgsmål
berørt, således at der ved slutningen af punktet kan
opsummeres på de enkelte spørgsmål.
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Dagsorden pkt.:

4. Evaluering af årets arbejde forud for fællesmødet med
bestyrelsen den 4. december 2013.

Motivering:

På Rådets møde i januar i år evaluerede man det hidtidige
arbejde, og man var enige om følgende (jf referat):
Rådet var generelt tilfreds med møderne, og var positivt
overfor de kritiske diskussioner. En mere præcis definition
på hvad Bestyrelsen ønsker svar på/råd om blev dog
efterlyst, ligesom det blev efterlyst, at det blev præciseret
om punkterne var orienterende eller til diskussion.
Rådsmedlemmerne udtrykte tilfredshed med mødeledelsen.
Det blev besluttet, at Rådet vil arbejde hen imod mere
håndfaste udtalelser og at Rådet ønsker en tilbagemelding
fra Bestyrelsen på hvordan de modtager Rådets udtalelser.

På baggrund af ovenstående vil forslag til den fremtidige
indsats blive drøftet.

Dagsorden pkt.:
Motivering:

Bilag

Dagsorden pkt.:

5. Udkast til Budget 2014 til drøftelse
Budget 2014 fremlægges for Rådet for kommentering. På
baggrund af Rådets anbefalinger/kommentarer vil der
blive udarbejdet forslag til endeligt budget, som
forelægges på fællesmødet med bestyrelsen den 4.
december.
NPR-1311-5-1_Budgetskitse_2014
NPR-1311-5-2_Budgetskitse_2014-oversigt
6. Eventuelt
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