Dok.nr. 123530-14
Sagsnr. 11/12126

Referat fra 12. naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet
Onsdag den 1. oktober 2014
Sted: Årre – mødelokale 2
Tid: 1. oktober 2014 kl. 14.00 – 16.00

Deltagere:
Preben Friis-Hauge, Naturparkrådsformand / formand for Udvalget for Plan og Teknik
Lisbet Rosendahl, Formand for Udvalget for Kultur og Fritid
Klaus. B. Fries, Varde Kommune
Ivar Sande, Varde Kommune
Anders Skov, Aage V. Jensen Naturfond
Claus K. Jensen, Varde Museum
Colin Seymour, Varde Erhvervs- og Turistråd
Helge Knudsen, Blaabjerg Udviklingsråd
Bent Jakobsen, Danmarks Naturfredningsforening
Per Skousen, Sydvestjysk Landboforening
Xenia Salomonsen, NaturKulturVarde
Lisbeth Christiansen, Varde Kommune
Afbud:
Torben Brandt Pedersen, Forsvaret
Hanne Voetmann, Friluftsrådet

Dagsorden

Referat

1. Godkendelse af dagsorden



Godkendt



Godkendt



Preben Friis-Hauge meddelte, at naturparkrådet
naturligvis er velkomne til at komme med forslag til

2. Godkendelse af referat
Referat fra sidste møde (bilag nr.
78260-14)
3. Siden sidst


Kommissorium for

formidlingsgruppe

4. Gennemgang af supplement til
ansøgning

5. Økonomi


Overblik over forbrug



Kommende udgifter

dagsordenspunkter til møderne.


På sidste møde aftalte vi, at kommissoriet for
formidlingsgruppen skulle formuleres og at vi skulle
have input fra naturparkrådet til kommissoriet.
Grundet det omfattende arbejde med det
supplerende materiale til ansøgningen til Danske
Naturparker har vi udskudt processen og der
arbejdes videre med kommissoriet, når
supplementet er indsendt til Friluftsrådet.



Plan og Teknik-udvalget følger lovforslaget til Den
Danske Naturfond. Det er måske en måde at finde
midler til naturfremmende tiltag. Anders Skov
supplerer, at forslaget til vedtægten ligger den på
Miljøministeriets hjemmeside. Det første år vil gå
med at bygge fonden op dvs. finde de første
bestyrelsesmedlemmer, oprette en administration
og lægge en retningslinje for fonden.



Lokalplanen om Hotel Hvidbjerg Strand og TDC
grunden i Blåvand har været i høring.



Materiale blev gennemgået, og naturparkrådet kom
med en række forslag til korrektioner og mindre
justeringer. Til organisationsdiagrammet blev et
andet foreslået og Henrik Nonnegård arbejder
videre med forslagene.



Baggrunden for supplementet er, at
nationalkomiteen ikke syntes, at aktiviteterne i
naturparken var tydelige nok. Friluftsrådet har givet
udtryk for, at samtlige projekter indenfor
naturpleje, naturgenoprettende og
naturforbedrende burde fremgå af oversigten.



Næste skridt i processen er, at materialet
behandles af Plan- og Teknikudvalget den 28.
oktober. På mødet blev det aftalt, at materialet
forlægges Kultur- og Fritidsudvalget til orientering
på udvalgets kommende møde den 22. oktober
under forudsætning af, at materialet er færdigt
inden fristen for udsendelse af dagsorden.



Som det fremgår af økonomioversigten for den
administrative del af Naturpark Vesterhavet vil der
blive overført cirka 110.000 kr. til 2015.



Forslaget om en femårs økonomioversigt for

økonomien for de enkelte projekter og
administrationens økonomi blev vedtaget. På næste
naturparkrådsmøde tages femårs-oversigten med
som dagsordenspunkt.
6. Indvielse af naturparken

7. Orientering om Fortællinger i
Naturpark Vesterhavet



Til indvielsen af Naturpark Vesterhavet har vi lagt
os fast på weekenden den 25./26. april 2015. Der
sendes en kalenderinvitation til naturparkrådet.



Indvielsen slås sammen med Fortællinger i
Naturpark Vesterhavet for at få et større
arrangement. Hvis naturparkrådet har nogle gode
idéer, er I velkomne til at sende dem til Lisbeth på
lilo@varde.dk



Der blev nedsat en projektgruppe til arbejdet med
indvielsen. Projektgruppen består af Colin Seymour
og Kirstine Faber Lauritsen fra Varde Erhvervs- og
Turistråd, Kirstine Gottlieb fra Kultur og Fritid og
Lisbeth Christiansen



Applikationen til Fortællinger i Naturpark
Vesterhavet ligger tilgængelig i både App Store og
Google Play. Der er informeret om, at der er tale
om en beta-version.



Efter fremvisningen af app kom der et forslag om
ændring af ikon med tysk hjelm til fx gevær, kanon,
soldat med gevær. Ikonet kan ramme vores tyske
turister på et meget ømt sted.

8. Evt.



9. Næste møde



1. december 2014 kl. 14.00-16.00

10. Foreløbige dagsordenspunkter til
næste møde



Kommissorium for formidlingsgruppe



Femårs oversigt på økonomi/projekter



Indvielse af Naturpark Vesterhavet



Forslag til dagsordenspunkter fra naturparkrådet
sendes til Lisbeth på lilo@varde.dk

