ENDELIGT REFERAT
Møde i Nationalparkbestyrelsen 16. maj 2012
Mødested: Tønnisgaard, Havnebyvej 30, 6792 Rømø
Mødet fandt sted fra kl. 15.00 til 20.00
Deltagere:
Formand
Varde Kommune
Esbjerg Kommune
Fanø Kommune
Tønder Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Dansk Ornitologisk Forening
Digelagene
Danmarks Jægerforbund
Danmarks Sportsfiskerforbund
Dansk Landbrug
Naturstyrelsen
Nationalparkrådet
Nationalparkrådet

Bent Poulsen (BP)
Gylling Haahr (GH)
Kurt Jakobsen (KJ)
Erik Nørreby (EN)
Afbud
Laurids Rudebeck (LR)
Britt Schak Hansen (BSH)
Hanne Voetmann (HV)
Anette Fonder Nielsen (AFN)
Kjeld Andreasen (KA)
Hans Christian Fuglsang (HCF)
Lars Brinch Thygesen (LBT)
Jette Beck (JB)
Bent Rasmussen (BR)
Mette Guldberg (MG)
Svend Tougaard (ST)

Nationalparksekretariatet
Nationalparksekretariatet

Thomas Holst Christensen (THC)
Alette Houman Dyhrfjeld (AHD, Referent)

Dagsordenen for mødet:
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
Formand Bent Poulsen bød velkommen og orienterede om afbud, forsinkelser
mv.
2. Bestyrelsesforhold
a. Valg af næstformand
Følgende kandidater blev foreslået: Hanne Voetmann, Kjeld Andreasen
og Kurt Jakobsen. Sidstnævnte ønskede ikke at stille op. Grundet
stemmelighed mellem Kjeld Andreasen og Hanne Voetmann i 1.
valgrunde, blev valget afgjort ved lodtrækning. Kjeld Andreasen blev
herefter næstformand.

Nationalparksekretariatet – Havnebyvej 30 – DK6792- Rømø
E-mail: vadehavet@danmarksnationalparker.dk.dk – Tlf. +45 72 54 36 34

b. Mulighed for stedfortrædere (uden stemmeret)
Bent Poulsen orienterede om de 3 muligheder, der var forslået fra
sekretariatets side.
Der var bred enighed om, at anden mulighed – ”En adgang til at have en
stedfortræder til stede for at redegøre for særlige forhold i konkrete
sager eller ved længerevarende sygdomsperioder efter godkendelse fra
bestyrelsen” skal anvendes med tilføjelse af, at det skal ske med
godkendelse fra bestyrelsen (som angivet med kursiv). Sekretariatet
indarbejder formuleringen i forretningsordenen og lægger den reviderede
version på hjemmesiden samt udsender en kopi til bestyrelsen.
c. Forretningsgang ved offentliggørelse af dagsorden og referater
Thomas Holst Christensen opfordrede til, at dagsordenen uden bilag
bliver offentliggjort på hjemmesiden – forslaget blev vedtaget.
Britt Schak Hansen anmodede om, at navngivne personer indstillet af de
enkelte bestyrelsesmedlemmer ligeledes kan sættes på en mailliste og
modtage bestyrelsesmateriale på lige fod med bestyrelsen.
Det blev besluttet, at dette skal være en mulighed. Anmodning herom
skal fremkomme til sekretariatet fra det enkelte bestyrelsesmedlem.
d. Lukket orienteringspunkt

3. Rapport fra møde i Nationalparkrådet 9. maj 2012
Mette Guldberg og Svend Tougaard rapporterede fra det afholdte møde i
Nationalparkrådet den 9. maj 2012, hvor Nationalparkplanen var et
hovedemne.
I forhold til nationalparkplanen og processen med at formulere og debattere
denne udtaler Rådet:
1.

2.

3.

4.

5.

Planen er et godt stykke arbejde og det hilses velkomment, at den
bidrager til at fortælle bredt om Nationalpark Vadehavets værdier. Det
anbefales dog at der arbejdes med at gøre formuleringen mere forståelig
for menigmand, herunder at der laves en ”pixi-udgave” af den endelige
plan.
Der skal gøres endnu mere for at fortælle, at nationalparken ikke er en
myndighed og alene benytter sig af frivillige virkemidler. Disse virkemidler
kan med fordel beskrives nærmere.
Folkelig inddragelse og forankring bør fremmes gennem en bred
informationsindsats herunder udgivelse af et elektronisk nyhedsbrev, som
alle kan abonnere på.
Det er vigtigt at nationalparkens udvikling følges, og at der til revision af
nationalparkplanen foreligger velunderbyggede tal og andet
baggrundsmateriale,
Rådet ser frem til at blive inddraget i prioritering af konkrete projekter og
den tilhørende budgetlægning. Rådet anbefaler, at der sikres god tid til
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inddragelse af Rådet i de fremtidige prioriteringer. Det anbefales særligt,
at tidsplanen for revision af nationalparkplanen tilrettelægges, så rådet får
bedst mulige betingelser for at bidrage.
Herudover havde Rådet følgende kommentarer/forslag:
• Rådet havde anmodet om, at der fremadrettet vil være tilpas tid mellem
råds- og bestyrelsesmøder til, at referat/anbefalinger fra rådsmøder kan
sendes til bestyrelsen inden afholdelse af bestyrelsesmøde.
• Rådet opfordrede til, at formand og sekretariat er opmærksom på
debatter og sager vedrørende Nationalpark Vadehavet i pressen, og i
fornødent omfang reagerer på disse, hvor det skønnes nødvendigt.
• Det blev bemærket, at høringsmødet om nationalparkplanen i Tønder
burde være holdt indenfor Nationalpark Vadehavet.
• Rådet opfordrede til, at der kommer et fast afslutningspunkt på
bestyrelses-mødet ”Hvad vil vi spørge rådet om?”
• Formanden for Rådet ønsker, at referater fra rådsmøder sendes til
bestyrelsen til orientering.
• Peter Sönnichsen havde nævnt, at dyreværnsloven er ved at blive
revideret, så der skal være læskure til alle dyr på markerne. Han frygter,
at det kan komme til at blive noget ”broget” i forhold til landskabet. Her
efterlyste han, om Nationalparken kan støtte landbruget i, at der ikke
skal sættes læskure op, da dyrene ikke har brug for dem. THHCH
informerede om, at der ikke havde været tid til at klargøre punktet til
dagens dagsorden. Der var enighed om, at sekretariatet indhenter
nærmere oplysninger i sagen, og hvis det skønnes formålstejnligt
udarbejder et udkast til udtalelse fra nationalparken, som sendes til
udtalelse hos bestyrelsen forud for evt. fremsendelse til de relevante
myndigheder.
• Der blev opfordret til, at rådsmedlemmer henvender sig direkte til
bestyrelsen via sekretariatet, hvis de har punkter som Rådet ikke har
behandlet, som ønskes drøftet på bestyrelsesmøder.
Rådets ønske om at blive inddraget i budgetlægning blev mødt med følgende:
Bent Poulsen foreslog, at der laves et budgetudkast for 2013, som forelægges
Rådet til udtalelse.
I øvrigt blev der refereret til, at Rådet kort havde diskuteret Nationalpark
Vadehavet i forhold til drøftelserne om Vadehavet som verdensnaturarv. Der
var enighed i såvel bestyrelse som Råd om, at de 2 ting holdes klart adskilt.

4. Status for nationalparkprocessen
a. Høringsmøder
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Der er afholdt 4 høringsmøder, et i hver af de 4 kommuner. Herudover
afholdes der et ekstra på Fanø den 29. maj, da det første møde på Fanø
ved en fejl ikke var blevet tilstrækkeligt annonceret. Bent Poulsen
orienterede om møderne og deres positive afvikling. Planen har fået
anerkendelse og ros. Planen bliver af nogle opfattet som ambitiøs, men
dette opfattes positivt.
Annoncering og PR blev drøftet. Bent Poulsen og Thomas Holst
Christensen informerede om hvordan sekretariatet annoncerer i
ugeblade, pressen, giver interviews m.v.
b. Indkomne høringssvar
Thomas Holst Christensen oplyste, at der var indkommet 9 høringssvar
pr. 16. maj 2012.
Herudover orienterede Thomas Holst Christensen om, at Digeposten har
skrevet om et konkret projekt med etablering af risgårde (nr. 47 på
listen på hjemmesiden), hvor Nationalpark Vadehavet blev kritiseret for
ikke at lave opfølgning. Sekretariatet har haft møde med journalisten og
har afklaret misforståelsen. Herudover orienterer sekretariatet de 2
projektforslagsstillere.
c. Miljøvurdering af udkast til nationalparkplan
Thomas Holst Christensen oplyste, at Nationalpark Vadehavet ifølge Lov
om miljøvurdering af planer og programmer er forpligtet til at udarbejde
et forslag til miljøvurdering af det udsendte forslag til nationalparkplan.
Thomas har i denne forbindelse haft kontakt til Nationalpark Thy og
Nationalpark Mols Bjerge for at høre om deres indsats på området. I Thy
havde man selv lavet miljøvurderingen, hvorimod man på Mols havde
ansat en konsulent til at udarbejde forslag til miljøvurdering, som skal i
offentlig høring i 8 uger. Thomas Holst vurderer, at omkostningen til
udarbejdelse af forslag til miljøvurdering vil ligge på 25.-35.000 kr.,
hvilket kan løses indenfor budgettet.
Bestyrelsen godkendte, at der indhentes tilbud, og at miljøvurderingen
bliver udarbejdet på et økonomisk forsvarligt plan. Bent Rasmussen
opfordrede til, at der ved udarbejdelse af punkter på dagsordener
fremadrettet altid inkluderes en vurdering af de budgetmæssige
konsekvenser af foreslåede tiltag, hvor der redegøres for såvel
budgetlinie som vurderet/beregnet omkostning. Bestyrelsen tiltrådte
dette.
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5. Indvielse af Tønnisgaard den 24. maj kl. 15-18
Nationalparkens nye kontorfaciliteter indvies officielt den 24. maj kl. 15-18. Der
er udsendt invitationer til samarbejdspartnere, Nationalparkråd og –bestyrelse.
Der er endvidere aftalt forskellige indslag og underholdning på dagen.
Arrangementet annonceres i ugepressen og i Jyske Vestkysten, samt på
Nationalparkens hjemmeside.
Thomas Holst Christensen orienterede om dagens program, hvor der er lavet
aftaler med formidlere, producenter, kunstnere med videre, som vil fortælle om
deres arbejde og deres produkter.
Jette Beck spurgte til bestyrelsens funktion på dagen – Thomas Holst
Christensen kunne fortælle, at alle er meget velkomne - også til at komme med
indslag. Bestyrelses- og rådsmedlemmer vil ikke have officielle pligter.
6. Arbejdsplan for resterende del af 2012
Bestyrelsen godkendte på sidste bestyrelsesmøde format for en rullende
årsplan. En opdateret udgave var planlagt til fremlæggelse på mødet men var
ikke blevet klar. Revideret plan vil i stedet foreligge på næste bestyrelsesmøde.
7. Projekter:
Nationalparksekretariatet er involveret i en række projekt-aktiviteter som blev
gennemgået af sekretariatslederen. Det drejede sig om:
a. Realdania projekt (http://www.stedet-taeller.dk/)
Realdania ønsker under det overordnede projekt Stedet Tæller at
gennemføre en konkret indsats ved Vadehavet, og valget var faldet på
Ballum sluse. Realdania har ved udvælgelsen samarbejdet med
Naturstyrelsen og Nationalpark Vadehavet, og Nationalparken har
efterfølgende forestået kontakt til Digelaget, der er lodsejer, og til Tønder
Kommune. Der er afsat i størrelsesordenen ca. 2-3 millioner pr. projekt.
Der vil blive udskrevet en arkitektkonkurrence, hvor deltagerne skal
komme med forslag til en konkret indsats, der kan bidrage til at forøge
oplevelsesværdien på det pågældende sted. Det skal i den videre proces
afklares, hvem der skal være bygherre på projektet.
Bent Rasmussen kunne orientere om, at Naturstyrelsen ikke nærer et
særligt ønske om at blive bygherre på projektet ved Ballum Sluse.
Bestyrelsen godkendte, at sekretariatet indgår i nærmere drøftelser med
Realdania om at påtage sig rollen som bygherre og herunder afklarer,
hvilke konsekvenser dette kan have for nationalparken. Før indgåelse af
en egentlig aftale indhenter sekretariatet udtalelser fra
bestyrelsesmedlemmerne.
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b. LIFE+ projekt i samarbejde med Nationalpark Thy og Nationalpark Mols
Bjerge
Thomas Holst Christensen orienterede om et muligt projekt, på baggrund
af initiativ fra Nationalpark Thy.
I midten af marts 2012 lanceredes EU sin LIFE+ ansøgningsrunde for
medfinansiering af projekter under støtteprogrammerne for natur, miljø
og information. Ansøgningsfristen er den 26. september 2012.
Sekretariatslederne fra de 3 nationalparker holdt den 19. april 2012 et
møde for at drøfte, om nationalparkerne i fællesskab skal udarbejde en
ansøgning til programmet. Målet med en ansøgning er at få 50 %
medfinansiering til naturoptagelser af karakteristiske planter og dyr
inden for de naturtyper og bilagsarter efter Habitatdirektivet, som er
kendetegnende for hver af de 3 nationalparker. Optagelserne skal kunne
anvendes til såvel lokale produktioner, der fortæller om arter og
naturtyper i de enkelte nationalparker, som i nationale produktioner om
den danske habitatnatur. Optagelserne skal kunne indgå på alle visuelle
platforme så som tv, internet, mobiltelefon og QR-koder m.v. Projektet
kan igangsættes i sommeren 2013 med en tidshorisont på 3 år. Det
vurderes at et samlet budget på 6. mio. for de 3 nationalparker over 3
år, vil give et fyldestgørende naturfilmsmateriale på højt kvalitativt
niveau. For den enkelte nationalpark vil det betyde en årlig udgift på
333.000 kr i tre år for årene 2013-15.
Bestyrelsen var positivt stemt overfor projektet og gav sit tilsagn til, at
sekretariatet arbejder videre med udarbejdelsen af en ansøgning.
Formelt set har bestyrelsen dog ikke kendskab til budgetrammen for
2013 og fremefter, og der tages derfor det forbehold, at projektet skal
indgå i efterårets budgetlægning og her formelt vurderes i sammenhæng
med det samlede budget.
c. Pilotprojekter for Natura2000 områder
Thomas Holst Christensen orienterede om en anmodning til
nationalparken fra Kresten Skrumsager om et støtteskrivelse til
gennemførelse af forundersøgelser for en række marskområder under
ordningen ”Tilskud til Natura 2000 projekter om etablering af naturlige
vandstandsforhold” med ansøgningsfrist den 1. maj i år. Konsulentfirmaet har haft drøftelser med Esbjerg Kommune og Tønder Kommune
om sagen og har indgået et konkret samarbejde med Esbjerg Kommune
om sagen. Herudover foreslår Kresten Skrumsager et videre samarbejde
omkring en ansøgning til Natur- og miljøprojektordningen under
Landdistriktsprogrammet Planlægning af natur- og miljøprojekter. En
ansøgning kunne omfatte en gennemgang af nationalparkens
naturområder, der resulterer i en række konkrete projektideer, der
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efterfølgende kan søges realiseret, enten gennem den samme Natur- og
miljøprojektordning eller den særlige ordning for Natura 2000-områder
hvor der kan opnås 100 % støtte til rydning og hegning. Sekretariatet
vurderede, at projektet kunne danne baggrund for nationalparkens mere
konkret indsats indenfor naturprojekter i den kommende planperiode.
Bestyrelsen vurderede, at en indsats som den skitserede skal
gennemføres i et tæt samarbejde med kommunerne og ses i
sammenhæng med de kommende kommunale handleplaner for Natura
2000 områderne. Sekretariatet vil på denne baggrund drøfte sagen
nærmere med Kresten Skrumsager, kommunerne og Naturstyrelsen.
Konkrete oplæg til projekter skal indeholde en redegørelse over
økonomiske konsekvenser for Nationalparken i relation til budgetlinier
samt det samlede budget for projektet.
d. Nyt fra interreg 4A projektet
Thomas Holst Christensen orienterede om Nationalparkens partnerskab i
projektet ”Natur og turisme langs den dansk-tyske vestkyst”, herunder
de 3 hovedpunkter, som der er peget på, om som har styregruppens
interesse: 1. Afprøvning af spørgebrevs-/interviewundersøgelser, 2.
Kunst ved Vadehavet samt 3. Maritime indsatser, hvor Nationalpark
Vadehavet har en nøglerolle i forhold til maritime indsatser.
e. Formidlingstiltag
Sekretariatet er pt. i færd med at gennemføre to nye formidlingstiltag.
i.
Det drejer sig om deltagelse i et såkaldt Velkomstcenter i Esbjerg,
hvor NP Vadehavet køber 4 store plancher på 245 x 240 cm, hvor
der fortælles om Nationalpark Vadehavet. Deltagelsen er et led i
afprøvning af et udstillings-koncept, som kan anvendes i andre
sammenhænge og samtidig forbinde udstillingen med vores
hjemmeside og film fra Vadehavets Formidlerforum via QR-koder.
ii.
Herudover er sekretariatet i færd med at få lavet en
introduktionsfilm om nationalparken i et samarbejde med
filmfotograf Jan Tandrup. Filmen vil have en længde på ca. 3
minutter og have et lydspor bestående af musik alene. Filmen
baseres på eksisterende optagelser og kan senere udvides ændres
med nye optagelser. Filmen koster 25.000,00 kr.
Bent Poulsen kunne orientere om, at udgifterne til begge tiltag afholdes
indenfor rammerne af det nuværende budget.
Det blev her besluttet, at budgettet (godkendt på bestyrelsesmødet den
14. 12.2011) udsendes til bestyrelsen til orientering. Budgetopfølgning er
på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde.
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b. Mulig ansøgning om støtte til udvikling af regelsæt for brug logo.
Bestyrelsen og sekretariatet har løbende taget stilling til ansøgninger om
tilladelse til anvendelse af Nationalpark Vadehavets logo. Indtil videre
gives der løbende tilladelse til en række tiltag for en tidsbegrænset
periode på ca. et år med forventning om, at der udarbejdes et samlet
regelsæt for adgangen til brug af logoet. Til udarbejdelse af udkast til et
samlet regelsæt kan det overvejes at ansætte en konsulent, og i den
forbindelse søge relevante puljer om støtte til formålet.
Bestyrelsen drøftede kort emnet, herunder kriterier for brug af logoet.
Bestyrelsen besluttede, at emnet skal være hovedpunkt på
bestyrelsesmødet i august, og at der her udarbejdes et oplæg til
regelsæt af bestyrelsen. I denne forbindelse fremsendes liste med
allerede tildelte tilladelser. På baggrund af drøftelserne på dette møde
kan det besluttes, hvorvidt man vil anvende en konsulent til at udarbejde
konkrete forslag.

8. Indkomne sager/henvendelser
a. Skiltning i Nationalparken
Nationalparken har i samarbejde med de respektive vejmyndigheder fået
opsat skilte flere steder langs hovedindfaldsveje til nationalparken. Der
er indkommet kommentarer og forslag til ændringer af placeringerne af
nogle af skiltene i Tønder Kommune. Sekretariatet vil tage initiativ til
afholdelse af et fælles møde mellem repræsentanter for kommunerne,
Naturstyrelsen og Destination Sydvestjylland, med henblik på at
udarbejde fælles indstilling til skiltning og afmærkning. I denne
forbindelse vil en evt. revision af den eksisterende skiltning blive taget
op.
b. Biavlerforeningen Vestbien – brug af logo
Biavlerforeningen Vestbien har fået en 1-årig tilladelse til at brug
Nationalpark Vadehavets logo. Det er i den forbindelse præciseret, at
logoet kun må bruges i forbindelse med honning der er produceret i
nationalparken.
c. Placering af solceller
Orla Findahl fra Rømø har rettet henvendelse til sekretariatet vedr.
opsætning af solceller og den deraf følgende påvirkning af kulturmiljøer.
Orla Findahl foreslår, at der i et samarbejde mellem en række
interessenter (Sydenergi, kommune, Naturstyrelsen og Nationalpark
Vadehavet) laves en henvendelse til de rette myndigheder, med et ønske
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om en dispensationsmulighed, så private husejere kan opsætte solceller i
samarbejde, hvor det ikke skæmmer og stadig bevare tilskuds- og
fradragsmuligheder.
Bestyrelsen besluttede, at det er en myndighedsopgave, hvorfor bestyrelsen ikke ønsker at gå ind i sagen.
d. Forretningsgang ved indkomne fredningssager med relativ kort
høringsfrist.
Sekretariatet modtager løbende fredningssager og planlovsafgørelser til
udtalelse – ofte med en relativ kort tidsfrist. Der har hidtil ikke været
sager, som sekretariatet har skønnet at være af afgørende betydning for
nationalparken. Der kan dog være elementer i sagerne, som sekretariatet ikke umiddelbart kan vurdere relevansen af, og det kan derfor
være relevant at drøfte håndteringen af sådanne sager fremover.
Bestyrelsen besluttede, at de ikke kommenterer på sager, medmindre de
har direkte forbindelse til Nationalpark Vadehavet, og Nationalpark
Vadehavet er høringspart.
e. Ønske fra Danhostel Ribe om tildeling af Nationalpark-flag, når disse
slides
Det blev besluttet, at Nationalparken gerne låner flag ud til enkeltarrangementer, efter ansøgning, men ved daglig flagning kan ansøgeren
købe flaget af Nationalpark Vadehavets sekretariat til billigst mulige pris.
f. Esbjerg Kommune laver særlig indsats for renholdelse af diger
Thomas Holst Christensen kunne informere om, at flere høringssvar var
møntet på samme emne.
Der blev af Kjeld Andreasen oplyst, at Digelaug, kommuner og grundejerforeninger sørger for renholdelse af diger, og at Nationalparken ikke
forventes at gå ind i dette projekt.
g. Brug af logo – tilladelse til Nationalparkens Entreprenør A/S
Der er kommet ansøgning om tilladelse til brug af Nationalpark
Vadehavets logo.
Bestyrelsen besluttede, at man afventer retningslinjers færdiggørelse i
forbindelse med bestyrelsesmødet i august, før man giver yderligere
tilladelser.

9. Rapport fra møde i Skibsgruppen den 13. april 2012
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Skibsgruppen har genoptaget sit arbejde. Bent Poulsen vil som opfølgning tage
kontakt til en række mulige sponsorer, for at sondere muligheden for at opnå
støtte til projektet.
Bestyrelsen diskuterede status for projektet og præciserede at en konkret
stillingtagen til projektet først kan ske, når der foreligger en projektbeskrivelse,
som bl.a. skal redegøre for nødvendige tilladelser, projektets økonomi,
herunder omkostninger til bygning og drift af skibet, mulige sponsorater samt
anvendelsesmuligheder og organisering af drift.
Bent Poulsen blev anmodet om at undersøge muligheden for støtte til projektet.

10. Formanden orienterer
a. Nationalparkkonference i København den 26. marts 2012
(http://www.friluftsraadet.dk/indhold/friluftsprojekter/nationalparker.asp
x)
Bent Poulsen orienterede om heldagskonferencen, som Friluftsrådet,
Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening havde
arrangeret og som Nationalparkerne deltog i. Ida Auken havde på mødet
lagt stor vægt på, at der i forhold til oprettelsen af yderligere nationalparker fremadrettet bliver en mere forsonlig tone mellem de forskellige
interessenter.
b. Besøg af By-, Bolig- og Landdistriktsminister Carsten Hansen på
Tønnisgaard den 13. april 2012.
Det var et hyggeligt men kortvarigt besøg, hvor der var smagsprøver fra
Havneby Kro, herefter tog Carsten Hansen videre på rundtur på Rømø.
c. Møde med miljøminister Ida Auken 23. april 2012, hvor de tre
eksisterende nationalparker som opfølgning på konferencen den 26/3
bl.a. havde frarådet oprettelse af et nationalt råd for nationalparkerne.
d. Nationalpark-formandsmøde den 23. april 2012 som primært havde
været en opsamling på konferencen og mødet med ministeren samt
drøftelse af administrative forhold samt status i de tre nationalparker.
11. Tønnisgaard
a. Rundvisning i de nye lokaler
b. Have- og Parkingeniør studerende i praktik (THC orienterer)
Nationalpark Vadehavet har fået en henvendelse fra en studerende, som
ønsker at komme i praktik. Der er indgået en en praktik-aftale for ½ år
med start 1. september. Dette koncept er noget sekretariatet ønsker at
fortsætte med.

12. Evt.
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a. Jens Rosendahl bliver 80 år og fejres den 17. maj kl. 17 ved hans hus på
Vesterende 47, 6261 Bredebro, Nationalpark Vadehavet deltager og giver
gave.
b. Mette Guldberg efterlyste kursus eller orientering i forhold til ansvar for
bestyrelsesmedlemmer. Sekretariatet indhenter oplysninger og videregiver information til bestyrelsen.
c. Det undersøges om vi kan tegne en forsikring i forbindelse med
projekter.
d. Naturstyrelsen har sat en metalbro op ved kammerslusen.
e. Begivenheder:
24. maj fejres Dronning Dagmars 800 års dødsdag
30. juni er der vadehavsjagt til hest ved Marbæk
plantage
31. august holder Ribe Kammersluse 100-års
jubilæum
f. Da der blev udtrykt ønske om udsendelse af dagsordensmateriale i
papirform blev det besluttet, at der på næste bestyrelsesmøde foreligger
priser og information om iPads med softwaren Ditmer e-dagsorden.
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