Referat af bestyrelsesmøde den 1. marts 2011

Den 3. marts 2011

Naturstyrelsen
Skovridervej 3
6510 Gram

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:
1. Godkendelse af dagsorden
REF:
Dagsorden godkendt
I tilknytning til punktet drøftede bestyrelsen referatformen. Bestyrelsen vedtog at der til
møderne udfærdiges en dagsorden med sagsfremstilling og at referaterne skrives som
beslutningsreferat.

2. Oplæg til Ide fasen.
Oplæg til Idefasen drøftes på baggrund af de tilbagemeldinger der er kommet fra bestyrelsen.

REF:
Bestyrelsen genoptog drøftelsen fra mødet den 21. februar. UDKASTET til Ideoplæg blev
gennemgået / justeret på mødet.
Sekretariatet tilretter ideoplægget til bestyrelsens beslutninger og gennemgår spørgsmålene
med henblik på tilretning af form og sprog så de sammen med teksten kommer til at fremstå
som en helhed.
Efter tilretning og sproglig gennemgang sendes oplægget til layout og trykning.
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Plan for offentliggørelse:
Annoncering i UGE 13 i alle ugeaviser, JydskeVestkysten samt på hjemmesiden
Ideoplægget sendes ud den 4. april.
Offentlige møder i ugerne 14 og 15 (aftales med kommunerne)
Deadline for indsendelse af forslag 26. juni 2011 (sek. 12 uger efter d. 4. april)
Mindretalsudtalelse:
DN mener, at tidsfristen for færdiggørelsen af ideoplægget bør forlænges, således at hele
bestyrelsen har en reel mulighed for i fællesskab at udarbejde og kvalificere et ideoplæg.

3. Budgetoplæg.
Drøftelse af budget for 2011 og
Budgetforslag vedlagt.

REF:
Bestyrelsen drøftede budgetoplægget og besluttede:
- at udvide pkt. 8 til Kørsel og rejseomkostninger, så det dække omkostninger til
tjenesterejser generelt
- at hæve pkt. 9 & 10 til 100.000 kr. årligt

4. Nationalparkrådet. Hvordan skal den sættes sammen?
På baggrund af drøftelse på mødet d. 21. februar har formanden udarbejdet vedlagte forslag til
drøftelse.

REF:
Bestyrelsen drøftede oplægget til sammensætning af nationalparkrådet på baggrund af
drøftelsen på mødet d. 21.2.2011.
Det blev besluttet at udvide repræsentationen i Tøndermarsken og Ribe marsken til 2
repræsentanter i hvert af områderne.
Afholdelse af opstillingsmøder og valg af repræsentanter i lokalområderne gennemføres af
nationalparkens sekretariat og formand.
Mindretalsudtalelse:
DN mener, at rådets sammensætning er skævt og skal have en ligelig fordeling mellem
beskyttelses- og benyttelsesinteresser. Derfor skal flere grønne organisationer inviteres til at
deltage i rådets arbejde. DN har bl.a. foreslået at DN og Naturhistorisk forening for
Sydvestjylland som rådsmedlemmer.
5. Tidsplan for Nationalparkplanens tilblivelse.
Inden udganges af 2012 skal bestyrelsen udarbejde og vedtage en plan for nationalparkens udvikling de
første 6 år fra 2012 – 2017.
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UDKAST som blev medsendt til sidste møde drøftes på baggrund af arbejdet med ideoplægget.

REF: Udsættes til næste møde hvor sekretariatet har udarbejdet tilrettet forslag.

6. Skiltning
Skiltning er vigtigt for synlighed og et markedsføringsmæssigt vigtigt tiltag. Derfor er det vigtigt at
skiltningen af nationalparken kommer hurtigt på plads.
UDKAST til principper for skiltning, med forslag til skilteplacering for ”hovedskilte”, til drøftelse og
eventuel vedtagelse, blev udsendt til mødet den 21. februar.

REF: Udsættes til næste møde

7. Midlertidig sekretariatsfunktion og placering. Herunder sekretariatsaftale med Naturstyrelsen.
Indtil bestyrelsen har taget stilling til endelig sekretariatsfunktion og bemanding fungerer Naturstyrelsen
– Ribe som midlertidig sekretariat, og er placeret på adressen:
Nationalpark Vadehavet
Skovridervej 3
6510 Gram
Det foreslås at der laves en sekretariatsaftale med naturstyrelsen, der kan opsiges med 3 mdr. varsel.
UDKAST til sekretariatsaftale fremsendt til forrige møde.

REF:
Udsættes til næste møde

8. Foreløbig drøftelse af fremtidig sekretariatsplacering.
Det er vigtigt at bestyrelsen ikke forhaster sig med at bestemme en endelig placering af sekretariatet. At
spørgsmålet bliver drøftet grundigt

REF:
Udsættes til næste møde

9. Drøftelse af stillingen som sekretariatsleder og stillingsopslag.
REF:
Udsættes til næste møde

10. Mødeplan for 2010. Rammerne for det næste møde i nationalparkbestyrelsen?
Drøftelse af vedlagte plan for fremtidige møder i Nationalparkens bestyrelse. Der forventede niveau for
møde aktivitet er 4 årlige møder, men da det kan forventes at mødeaktiviteten vil være højere i perioder
ønskes det at der på forhånd indlægges datoer for ekstra møder.
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REF:
Næste møde er onsdag den 16. marts 2011, kl. 15 – 18. Mødet afholdes Skovridervej 3,
6510 Gram
Bestyrelsen vedtog at reservere følgende mødedatoer i 2011.
16. marts
onsdag
13. april
onsdag
18. maj
onsdag
22. juni
onsdag
10. august
14. september
12. oktober
16. november
14. december

onsdag
onsdag
onsdag
onsdag
onsdag

11. Formanden orienterer
Udsættes til næste møde

12. Eventuelt
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