Fællesmøde mellem Nationalparkbestyrelsen
og Nationalparkrådet 5. december 2012
DAGSORDEN – Endelig
Mødetid:

Mødested:
Deltagere:

Udsendt 28.11.2012

Onsdag den 5. december 2012
Der serveres kaffe/the og sødt fra 17.00. Selve mødet ligger i
tidsrummet 17.15 - 19.00 med efterfølgende julefrokost fra
19.00 – 21.00.
Klægager/Den Gamle Digegreves Gård, Østerende
13, Ballum, 6261 Bredebro (www.klaegager.dk)
Medlemmer af Nationalparkrådet for Nationalpark Vadehavet,
medlemmer af Nationalparkbestyrelsen for Nationalpark
Vadehavet, Sekretariatsleder Thomas Holst Christensen,
sekretær Alette Houman Dyhrfjeld og studerende Hans
Henning Hollænder

Mødeleder:

Mette Guldberg, Formand for Nationalparkrådet

Referent:

Alette Houman Dyhrfjeld

Punkter på
dagsordenen:

Bilag

1. Velkomst og 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 2012
5. Emner til drøftelse i Nationalparkrådet
6. Eventuelt og meddelelser

Bilag udsendes med endelig dagsorden 28. november 2012

Praktiske oplysninger:
Selve mødet starter kl. 17.15 og forventes afsluttet senest kl. 21.00. Der
serveres en julefrokost med tilhørende øl/vand fra kl. 19.00 – 21.00. Der vil
under mødet være kaffe/the/vand og sødt til rådighed.
Afbud bedes meddelt sekretariatet på mail:
vadehavet@danmarksnationalparker.dk senest den 28. november.

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 præsentation af den Gamle Digegreves
Gård

Dagsorden pkt.:

2. Gennemgang af projektbeskrivelsen for
Nationalparkskib

Motivering:

Nationalparkbestyrelsen har på sit seneste møde den 7.
november diskuteret et oplæg til Projekt Nationalparkskib
og besluttet, at man vil gå videre med en realisering af
projektet, hvis der kan opnås den fornødne eksterne
finansiering og de fornødne tilladelser. Rådet har bedt om
at få projektet til udtalelse. På mødet præsenteres
projektet og der vil være lejlighed til at stille spørgsmål.
Præsentationen danner baggrund for rådets behandling på
næste ordinære rådsmøde.
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Bilag

Dagsorden pkt.:

3. Gennemgang af budget 2013 og bestyrelsens endelige
godkendelse

Motivering:

Bestyrelsen har på sit seneste møde vedtaget at ansøge
Miljøministeriet om en samlet bevilling på 10 millioner
kroner pr. år i den kommende planperiode 2013-18. Der
er i denne forbindelse lavet en økonomisk ramme med
fordeling af midlerne på enkeltposter indenfor en række
hovedområder. Sekretariatet vil fremlægge forslag til
endeligt budget til godkendelse på mødet og vil i denne
forbindelse gennemgå budgettet sammen med
Bestyrelsen og Rådet. Som bilag til punktet forventes et
kommenteret endeligt budgetudkast udsendt en uge før
mødet.

Dagsorden pkt.:

4. Evaluering af samarbejdet mellem Råd og Bestyrelse
2012

Motivering:

Bestyrelsen ønsker en drøftelse med Rådet af erfaringerne
fra det første års samarbejde.

Dagsorden pkt.:

5. Emner til drøftelse i Nationalparkrådet

Motivering:

Drøftelse med bestyrelsen af, hvilke emner Rådet tager op
på deres kommende møde(r).
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Dagsorden pkt.:

6. Eventuelt og meddelelser
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