Referat af bestyrelsesmøde den 10. august 2011

Den 19. august 2011

Sted: Skovridervej 3, 6510 Gram

Tid: 15.00 – 18.00
Deltagere:
Formand
Varde Kommune
Esbjerg Kommune
Fanø Kommune
Tønder Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Dansk Ornitologisk Forening
Digelagene
Danmarks Jægerforbund
Danmarks Sportsfiskerforbund
Dansk Landbrug
Naturstyrelsen

Tilstede
Bent Poulsen (BP)
Gylling Haahr (GH)
Johnny Søtrup (JS)
Erik Nørreby (EN)
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)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Foreløbig Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
REF:
Bestyrelsen drøftede på baggrund af Johnny Søttrups pludselige sygdom, en eventuel
udsættelse af pkt. 3 på dagsordenen til mødet den 14. september. Efter nøje at have overvejet
argumenter for og imod besluttede bestyrelsen, at godkende dagsordenen og at invitere Jakob
Lohse til at deltage i mødet under pkt. 3, uden stemmeret for at orientere bestyrelsen om
Esbjerg Kommunes synspunkter.

2. Godkendelse af referat fra mødet den 22. juni 2011
Godkendt

3. Beslutning om placering af sekretariatet.
På baggrund af besigtigelsesturen den 22. juni og materialer fremsendt fra de forskellige kandidater
drøfter bestyrelsen den fremtidige placering af sekretariatet.
Der er 7 kandidater.
Myrtuegård ved Varde å.

Myrtuegård er placeret i NPV, antallet af kontorpladser er ikke helt
afklaret, men der vil være mere end 3 pladser. Og der er gode
mødefaciliteter. Myrtuegård er Esbjerg Kommunes natur- og
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Kulturformidlingscenter, og som sådan byder det på et
formidlingsfagligt miljø.
Realskolen på Fanø, Nordby.

Fanø Realskole er placeret i NPV, antallet af kontorpladser er
større end 7. Der er fine mødefaciliteter og bygningen bygges op
omkring nationalparkfunktionen med information, udstillingsareal.
Tidshorisont foråret 2012.

Ribe Gamle Rådhus

Ligger et par hundrede meter fra nationalparken. Antallet af
kontorpladser er højere end 7. Der er fine mødefaciliteter.
Tidshorisont ?

Kammerslusen.

Kammerslusen er placeret i NPV. Der kan indrettes det
nødvendige antal kontorer og mødefaciliteter. Tidshorisont ½ år.
Ligger i samme bygning som Restaurant Kammersluser med
adgang til møde og i et vist omfang konference faciliteter.

Vadehavscentret i Vester Vedsted. Ligger et par hundrede meter fra nationalparken. Antallet af
kontorpladser højst 2. Sekretariats kontorbehov kan indkalkuleres i
Vadehavscentrets udvidelsesplaner så det nødvendige antal
kontorpladser opnås. Tidshorisont usikker, men muligvis mere rend
2 år.
Hjemsted Oldtidspark i Skærbæk. Ligger ca. 2 kilometer fra nationalparken. Antallet af kontorpladser er
umiddelbart mere end 4. Med en placering af sekretariatet på
Hjemsted Oldtidspark planlægges der med udvidelse så det
ønskede antal kontorpladser og mødefaciliteter opnås. Tidshorisont
for udvidelse usikker.
Tønnisgård på Rømø.

Tønnisgård er placeret i NPV. Der projekteres for mere end 7
kontorpladser og mødefaciliteter. Tidshorisont usikker på
nuværende tidspunkt.

Projektmateriale eftersendes.

REF:
Bestyrelsen besluttede at den fremtidige placering af sekretariatet skulle være Tønnisgård på
Rømø.

4. Godkendelse af projektbeskrivelsen vedr. processen for nationalparkplanen
På baggrund af den fremsendte projektbeskrivelse for arbejdet med nationalparkplanen frem til
høringsfasen.
Indstilles det at bestyrelsen drøfter planen så den med eventuelle rettelser kan godkendes og endeligt
iværksættes.
Vedlagt vedhæftes projektbeskrivelse og budget. Budgettet er 2 delt så bestyrelsen kan se følsomheden
ved brug af 2 forskellige niveauer for afregning af eksterne samarbejdspartnere.
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REF:
Bestyrelsens drøftelse af projektbeskrivelsen mundede ud i at sekretariatet justerer antallet af
workshops, så der afholdes 1 workshop i visionsfasen den 29. oktober med deltagelse af
bestyrelse, råd og referencegrupper. Workshoppen i handleplanfasen erstattes af en høring af
råd og referencegrupper. Høringsmaterialet for handleplanen har deadline for udsendelse den
15. december og høringsfristen bliver den 9. januar. Bestyrelsen er opmærksom på at
tidsgrænserne er meget snævre, men nødvendige hvis den samlede tidsplan skal holdes.
Den stramme tidsplan betyder også at deadlines i projektplanen er deadlines i forhold til
bestyrelsen. Bestyrelsen må ikke forvente at have mødemateriale tidligere end en uge før de
enkelte møder.

5. Udvidelse af nationalparkrådet.
LAG i Tønder Kommune har rettet henvendelse om repræsentation i nationalparkrådet som
repræsentant for fiskeri LAG i den sydlige del af Vadehavet.
Det indstilles at bestyrelsen træffer afgørelse om LAG Tønders repræsentation.

REF:
Da både LAG og LAG fiskeri er repræsenteret i rådet besluttede bestyrelsen at afvise
anmodningen.

6. Status for arbejdet med nationalparkplanen. Herunder resultatet af høringsfasen.
Der er lavet aftaler om bidrag til nationalparkplanens statusdel.Resultatet af idefasen er ved at blive gjort
op, og sammensat med de tidligere idefaser fra pilotprojektet og workshop serien i 2008.

REF:
Sekretariatet udsender et papireksemplar af idefasesvarene til de bestyrelsesmedlemmer der
ønsker det.
Samtidig lægges svarene ud på hjemmesiden.

7. Nedsættelse af arbejdsgruppe vedrørende skib til nationalparken.
Det har været drøftet hvorvidt sekretariatet lejlighedsvist skulle placeres på et skib. Der kunne også
indtænkes anden anvendelse af et skib i nationalparkens regi, især når det maritime såvel naturligt som
kulturelt er så markant.
Derfor foreslås det at der nedsættes en arbejdsgruppe til at lave et oplæg til drøftelse i bestyrelsen, der
beskriver mulighederne og konsekvenserne for nationalparken ved at have et skib.

REF:
Bestyrelsen nedsatte en arbejdsgruppe bestående af :
Bent Poulsen
Jette Beck
Anette Funder Nielsen
Kjeld Andresen
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8. Program for ekskursion til England oktober 2011
Sekretariatet er ved at planlægge en ekskursion til England i starten af oktober. Der orienteres om status

REF:
Der er etableret kontakt til nationalparken Yorkshire Dales. Ekskursionen finder sted i perioden
den 6. okt. – 9. okt. 2011
Planlægningen af turen er lagt over til Thomas Holst Christensen.

9. Program for turen til Mandø den 20. august 2011 for bestyrelsen og rådet.

10. Formanden orienterer.
REF:
Bent Poulsen har været en del rundt i nationalparken i løbet af sommeren. Han har blandt
andet deltaget i Vadehavsregattaen og budt Fulton velkommen til Vadehavet da det i sommer
ankom til Knude Dyb. I den kommende tid deltager han i indvielsen af Vadehavssmedien i
Ballum og i symposiet ”Wadden Sea Day 2011” i Wilhelmshaven.

11. Eventuelt
REF:
Bestyrelsen drøftede mulighederne for at styrke nationalparkens presseprofil. Det blev
besluttet at tage spørgsmålet op i forbindelse med en drøftelse af den fremtidige bemanding af
sekretariatet. Til det brug laver sekretariatet et oplæg til bestyrelsen til drøftelse i løbet af
efteråret.
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