Dagsorden –
Følgegruppemøde nr. 2 i Nationalparkundersøgelse
Dato:

Tirsdag den 2. december 2008

Tidspunkt:

kl. 13.30 – 15.30

Sted:

Sekretariatet – Forskerparken, Kullinggade 31E, Svendborg.

Følgegruppe:

Anne-Lene Haveløkke
Christian Tønnesen
Anne Sloth
Jan Carlsson
Peter Østergård
Jørgen Friis
Søren Strandgaard
Carsten Nielsen
Henrik Lund
Peter Thor Andersen
Peter Nielsen

Langeland Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Centrovice
Svendborg Kommune
Svendborg Kommune
Ærø Kommune
Miljøministeriet – Sollerup
Sydfyns Turistbureau
Syddansk Turisme
Øhavsmuseerne
Assens Kommune

Sekretariatet:

Rico Boye Jensen
Søren Lisby

Sekretariatet
Sekretariatet

Afbud:

Dagsorden:
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat
2. Naturturisme I/S og nationalparkundersøgelsen - organisatorisk
Der drøftes, hvordan arbejdsgruppe og følgegruppe skal arbejde rent praktisk. Samme diskussion
er gældende for bestyrelsen for Naturturisme I/S og Styregruppen for Nationalparkundersøgelsen.
Sekretariatet foreslår, at møder og dagsorden køres under et for følge- og arbejdsgruppe. Dette er
ikke en formel beslutningsdygtig gruppe og ”kun” Peter Nielsen er ikke med i begge grupper.
Derimod ser vi ingen anden udvej for bestyrelsen og styregruppen, at der her køres en separat
dagsorden, men med møder i forlængelse af hinanden. Dette skyldes Naturturisme I/S status som
et §60-selskab med vedtægter mv.
Endvidere ønskes en drøftelse af, hvorvidt styregruppen skal konstituere sig, have forretningsorden
mv. på næste møde.

3. Kort nyt fra sekretariatet
o
o
o
o

Rideprojektet
Oplevelsescentre
Kajakhavn Marstal
Søbygaard

o

Nationalpark:
Status på økonomi herunder ansøgning til regionen.

4. Udvidelse af styregruppen
Kommunernes beslutning giver styregruppe mulighed for at supplere sig med nye medlemmer.
En drøftelse af hvorvidt nye repræsentanter skal med ønskes.

5. Detailplanlægning af undersøgelsesfasen
Behandling af en deltaljeret plan og budget for det videre forløb omkring undersøgelsesfasen. Den er i
det mindste så deltaljeret, er der nu kan budgetlægges, ansættes personale mv. efter planen.
Planen skal lægges for styregruppen den 10. dec.
En drøftelse af, hvordan vi organiserer arbejdet i fremtiden. Hvordan bruger vi den nedsatte
embedsmandsgruppe i forhold til følgegruppen.
En drøftelse af, hvorvidt vi skal få frigivet penge til konkrete projekter til styregruppemødet den 10.
dec.
NB: Bemærk at der er tre faneblade i budgetregnearket.
To Bilag: Buget + Opgaveplan

6. Flytteplaner
Sekretariatet arbejder pt. med konkrete planer om at foreslå en flytning til ”Frugtlageret” i Svendborg.
En flytning sammen med SUS I/S.
På mødet præsenteres de seneste planer, herunder et overslag over økonomien (drift og
etableringsomkostninger).

7. Nyt navn for Naturturisme (nationalparkarbejdet)
Naturturisme I/S ledes af den nuværende bestyrelse, men nationalparkarbejdet ledes af den nye
styregruppe.
Sekretariatet for Naturturisme I/S er købt til at forestå det praktiske arbejde. Navnet Naturturisme kan
erfaringsmæssigt sende signaler, som ikke nødvendigvis fremmer nationalparkarbejdet. Når vi arbejder
for nationalparkundersøgelsen bør vi repræsentere andre end Naturturisme I/S.
Skal det blot være ”Sekretariatet for nationalparkundersøgelsen”, eller bør vi benytte denne chance for
helt at ændre navnet ”Naturturisme I/S” til et mere dækkende navn som rummer ”Det Sydfynske
Øhav”. Navnet kan så med tiden indbygges i nye vedtægter for Naturturisme I/S. En indledende
drøftelse ønskes.

8. Nye møder
Der fastlægges en møderække for foråret. Forslag til mødeplan drøftes.
Bilag: Mødeplan foråret 2009

9. Eventuelt

