Møde i Nationalparkrådet
DAGSORDEN – endelig
Mødetid:

Onsdag den 29. august 2012
Selve mødet ligger i tidsrummet 17.30 - 20.30.

Mødested:

Fanø Krogaard, Langelinie 11, Nordby, 6720 Fanø

Deltagere:

Medlemmer af Nationalparkrådet for Nationalpark Vadehavet,
Sekretariatsleder Thomas Holst Christensen og sekretær Alette Houman
Dyhrfjeld

Mødeleder:

Mette Guldberg, Formand for Nationalparkrådet

Referent:

Alette Houman Dyhrfjeld

Punkter på
dagsordenen:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Velkomst og godkendelse af dagsorden ................................................................
Meddelelser - orienteringspunkt ................................................................
Drøftelser af resultatet af høringssvar til udkast af
Nationalparkplanen – beslutningspunkt................................................................
Prioritering af projekter under nationalparkplanen ................................
Indlæg ved lokalområderepræsentanter - orienteringspunkt................................
Forslag til emner til de næste møder................................................................
Eventuelt ................................................................................................

Praktiske oplysninger:
Selve mødet starter kl. 17.30 og forventes afsluttet senest kl. 20.30
Afbud bedes meddelt sekretariatet på mail: vadehavet@danmarksnationalparker.dk senest den
24. august.

Nationalparksekretariatet – Havnebyvej 30 – DK 6792 Rømø
E-mail: vadehavet@danmarksnationalparker.dk.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, Rådets medlemmer og sekretariatet
• Rådets sammensætning
• Sekretariatet – herunder praktikanter
• Nyt fra bestyrelsen v. Mette Guldberg
• Fællesudflugt for Nationalparkråd og –bestyrelse til Fanø - ny
dato 23. september 2012

Dagsorden pkt.:

3. Drøftelser af resultatet af høringssvar til udkast af
Nationalparkplanen – Udtalelse fra Rådet til Bestyrelsen

Motivering:

•

Bilag

NPR-1208-3-1-Høringsnotat

Dagsorden pkt.:
Motivering:

Link/Bilag

Rådet bedes drøfte de indkomne høringssvar og sekretariatets
høringsnotat, der er godkendt af bestyrelsen på det seneste
bestyrelsesmøde den 15. august.

4. Prioritering af projekter under nationalparkplanen –
Udtalelse fra Rådet til Bestyrelsen
•

Bestyrelsen ønsker Rådets tilkendegivelse af, hvilke projekter
Rådets medlemmer ønsker prioriteret i nationalparken i den
kommende arbejdsplan for 2013. Som led i Rådets drøftelse vil
mulige principper for prioritering blive drøftet, f.eks. fordeling
efter målsætninger, geografi, type, emne eller økonomi.
Konkrete projektforslag i idékataloget, der ligger på nettet (se
link nedenfor). Alle projekter skal ikke gennemgås på mødet,
men hver møde-deltager bedes forud for mødet vælge et
projekt, som man mener skal nyde fremme og kort motivere
dette.
http://www.danmarksnationalparker.dk/Vadehavet/Nationalparkpla
nen/
NPR-1208-4-1-Oversigt idéer
NPR-1208-4-2-Idéer og forslag
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Dagsorden pkt.:

5. Indlæg ved lokalområderepræsentanter - orienteringspunkt

Motivering:

Karen Boel vil, som lokalområderepræsentant fra Fanø, holde et indlæg
om, hvad der rører sig på Fanø, som kan have Rådets interesse.

Dagsorden pkt.:

6. Forslag til emner til de næste møder

Motivering:

Dagsorden pkt.:

7. Eventuelt

Motivering:
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