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Dok.nr.
Sagsnr.
Ref.

24.11.11
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lilo

Referat af 2. møde for Naturpark Vesterhavets Naturparkråd
Onsdag den 23. november 2011 kl. 13.30 - 15.00 i Oksbøllejren, Grærup Havvej 2,
konferencelokale 1, bygning 201
Deltagere:
Preben Olesen, Udvalget for Plan og Teknik
Lisbet Rosendahl, Udvalget for Kultur og Fritid
Anders Skov, Aage V. Jensens Fond
Klaus. B. Fries, Varde Kommune
Ivar Sande, Varde Kommune
Søren Malle, Forsvaret
Helge Knudsen, Blaabjerg Udviklingsråd
Ole Digel, Blåvandshuk Udviklingsråd
Hanne Voetmann, Friluftsrådet
Bent Jacobsen, Danmarks Naturfredningsforening
Per Skousen, Sydvestjysk Landboforening
Colin John Seymour, Varde Erhvervs- og Turistråd
Claus K. Jensen, Varde Museum
Xenia Salomomsen, NaturKulturVarde
Lisbeth Lonergan, Varde Kommune
Mie Vestergaard Kirkeby, Varde Kommune (deltog som indlægsholder på pkt. 5)
Afbud:
Ulrik Lorenzen, Naturstyrelsen Blåvandshuk
Dagsorden

Referat

1) Godkendelse af dagsorden og referat fra
mødet den 23. maj (Preben Olesen)



Det blev besluttet, at formuleringen
”Medlemmerne sidder frivilligt med” i referatet
af 23. maj pkt. 4 bliver slettet.

Velkomst og præsentation af Oksbøllejren
(Søren Malle)



2) Orientering om status siden sidst



Søren Malle gav en kort introduktion til
Oksbøllejrens aktiviteter i Naturparken,
skydesikkerhed og driftsplan 2012-2026
Friluftsrådet har udsendt forslag til de kriterier
et område skal opfylde for at kunne blive
godkendt som vertificeret Naturpark
Friluftsrådet afholdte en konference om
naturparker d. 25. oktober. Fra Naturpark
Vesterhavet deltog 10 personer



3) Orientering om nyt sekretariat for
naturparken (Ivar Sande)

 Den nye sekretariatsfunktion blev præsenteret:
Lisbeth Lonergan er ansat som sekretær i
naturparken. Stillingen er delt med KOMUD, hvor
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4) Forslag til mission/vision for Naturpark
Vesterhavet (Ivar Sande)

5) Naturpark Vesterhavets hjemmeside og
hjemmesiden for Filsø Gods (Ivar Sande og
Mie Vestergaard Kirkeby fra KOMUD)

Lisbeth arbejder med den sundeste kommune.
Lisbeths rolle er at koordinere mellem grupperne i
Naturpark Vesterhavet m.v.
 Der kom et nyt forslag til formulering af
missionen: ”Naturpark Vesterhavet er formidler,
koordinator og udvikler af områdets natur- og
kulturværdier. Naturparken tilbyder i samspil
med lodsejerne oplevelse og naturlig aktivitet til
stor glæde for både lokale og turister”
 Spørgsmålet om hvem man ønsker at formidle til
blev rejst og at kvalitet bør indgå som aspekt i
nogle af målsætningerne
 Det blev aftalt at kommunen udarbejdet et nyt
forslag til mission/vision for Naturpark
Vesterhavet, som medtages til næste møde i
rådet.
Mie Vestergaard Kirkeby gav en kort introduktion til
mulighederne for den nye hjemmeside:
 Stil, målgrupper
 Man kan hente inspiration fra
www.naturparkaamosen.dk og


6) Nedsættelse af arbejdsgrupper

www.naturparkmaribo.dk

Det er muligt at lave konkurrencer på
hjemmesiden
 Mie foreslog, at der blev udskrevet en
konkurrence om logo
Der blev nedsat tre arbejdsgrupper:
 Hjemmeside (Colin John Seymour, Varde
Erhvervs- og Turistråd, Mie V. Kirkeby, Varde
Kommune, Lisbeth Lonergan, Varde Kommune)
 Strandpolitik (Colin John Seymour, Varde
Erhvervs- og Turistråd, Bent Jacobsen,
Danmarks Naturfredningsforening, Varde
Kommune)
 Formidling af Naturparken (Xenia Salomonsen,
NaturKulturVarde, Claus K. Jensen, Varde
Museum, Helge Knudsen, Blaabjerg
Udviklingsråd, Bent Jacobsen, Danmarks
Naturfredningsforening, Lisbeth Lonergan, Varde
Kommune). I gruppen vil der desuden indgå
kommunale medarbejdere fra skoler og
institutioner.
 Der var forslag til en fjerde arbejdsgruppe, som
beskæftiger sig med kortmateriale for
Naturparken og med informationer og færdsel i
området
 Det blev besluttet, at gruppeformanden skal
være medlem af Naturparkrådet, men at de
resterende medlemmer kan være
udefrakommende f.eks. lokale jægere

2/3






7) Næste møde (Preben Olesen)




8) Presse og markedsføring





9) Eventuelt

Første møde konstituerer sig med formand,
projektbeskrivelse for de respektive
arbejdsgrupper samt grundlag for første møde
Det blev vedtaget, at hjemmesidegruppen
arbejder videre med logokonkurrence. Der var
et forslag til, at logoet også blev udviklet i 3D
(f.eks. pæl)
Der blev rejst spørgsmål ved driftsansvaret for
de forskellige grupper efterfølgende
Det blev besluttet at hjemmesiden skal være klar
til at være offentligt tilgængeligt umiddelbart
efter næste møde i februar
Til næste år har Naturparkrådet 3 møder:
februar, ultimo maj og ultimo september
Colin John Seymour (Varde Erhvervs- og
Turistråd ) finder et mødested til mødet i
februar
Det er vigtigt at forskellen mellem Naturpark og
Nationalpark tydeliggøres i pressen, samt at
parkens ydre grænser defineres for at undgå
forvirring
Miljønetværk Sydvest udviser interesse for
Naturparken og vil gerne linke til hjemmesiden
Hvis andre har forslag til markedsføring, bedes
de melde tilbage til sekretariatet
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