Referat af bestyrelsesmøde den 22. juni 2011

Den 22. juni 2011

Sted:

Tid:
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)
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Dagsorden:
Der vil på besigtigelses turen ikke være tid til et egentligt bestyrelsesmøde, men der vil være
orientering fra formanden
1. Godkendelse af dagsorden
REF:
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 18. maj 2011
REF:
Godkendt
3. Formanden orienterer.
Nationalparkens sekretariat deltager i møder med Kommunernes Vadehavssekretariat og en gruppe af
kommunale chefer og Bent Rasmussen hvor man drøfter løsninger på spørgsmål af fælles interesse.
For eksempel håndtering af skilteprogrammet og ressourcer til planarbejdet.
Naturstyrelsen har rettet henvendelse til Nationalparken omkring deltagelse i den danske delegation i
det trilaterale vadehavssamarbejde mellem Danmark, Tyskland og Nederlandene. Det foreslås at
Formanden indgår i den danske delegation, som repræsentant for nationalparken.
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REF:
Det blev besluttet at takke for tilbuddet og indstille at formanden indgår i den danske
delegation.
Efter sidste møde har formanden arbejdet videre med tanken om et sejlende sekretariat med
udgangspunkt i de husbåde der produceres på ”Hvide Sande Bådeværft”. Vedlagt fremsendes materiale
der beskriver en mindre bådtype der kan bruges som lejlighedsvis sekretariat. I materialet er økonomien
i leje/købe vilkårene skitseret.
Det indstilles at bestyrelsen tager stilling til en eventuel besigtigelse af båden som foreslået.

REF:
Det blev besluttet at se nærmere på mulighederne i at supplere sekretariatet med et sejlende
lejlighedsvis sekretariat.
Der planlægges med at arrangerer en besigtigelse i august/september.
Formanden deltog i præsentationen af Fiskeri- og Søfartsmuseets planer for udvidelse af
sælariet/akvarietI.
Bestyrelsen vedtog at udfærdige en støtteerklæring til projektet.
Formanden har over foråret deltaget i en række arrangementer for at profilere nationalparken i
området. Formanden vurderer at det har en meget positiv effekt at nationalparken på den
måde bliver synlig, og mener at det vil være gavnligt for nationalparken hvis den øvrige del af
bestyrelse har mulighed for at deltage i arrangementer og på den måde repræsentere
nationalparken og gøre den og bestyrelsen synlig.
Bestyrelsen besluttede at sekretariatet udarbejder et FORSLAG til retningslinjer for
bestyrelsesmedlemmers repræsentation af nationalparken til mødet den 10. august.
Skilteprogrammet ind- og udkørsel af nationalparken er aftalt med kommunerne for så vidt
angår skilte ved større veje eller mindre, betydende veje.
Skilteprogrammet langs statsveje har nogle tvist i forhold til ”Fjern- og nærmål”s markering.
Sekretariatet forsøger at få et møde med vejdirektoratet.
Øvrig skiltning omkring faciliteter i landskabet og information er mere varieret med mange
indfaldsvinkler og indgår i en større sammenhæng med kommunerne og naturstyrelsen. Det
kunne være et tema i nationalparkplanen.

4. Eventuelt
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