Dagsorden –
Følgegruppemøde nr. 5 i Nationalparkundersøgelse
Dato:

Onsdag den 3. juni 2009

Tidspunkt:

kl. 13.30 – 15.30

Sted:

Sekretariatet – Abildvej 5A, 2.sal, Svendborg.

Følgegruppe:

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

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
Peter Blanner
Jette Purup

Sekretariatet
Sekretariatet
Sekretariatet

Afbud:

Dagsorden:
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat
2. Nationalparkarbejdet – status og diskussion. (13.40 – 14.00)
Hvordan opleves arbejdet…?
Udfordringer, nødvendige justeringer, tiltag e.l. diskuteres.

3. Erhvervsanalysen i forbindelse med nationalparkarbejdet (14.00 – 14.20)
Gennemgang og diskussion af foreløbige tanker og ideer omkring analysen.
Præsentation og diskussion af aftale med Kim Follman.

4. Nedsættelse af arbejdsgrupper (14.20 – 15.10)
Ifølge opgaveplanen skal der 1. september etableres tematiske arbejdsgrupper. Disse grupper skal
udarbejde forslag til, hvordan en eventuel nationalpark skal se ud og dermed tydeliggøre hvilken
forskel den vil gøre.
De skal både forholde sig til emnerne overordnet og visionært, men også komme med bud på
konkrete handlinger og prioriteringer. Arbejdsgruppernes arbejde er grundlaget for det endelige
beslutningsgrundlag. Det grundlag som styregruppen skal præsentere kommunalbestyrelsen,
såfremt den vælger at anbefale en nationalpark.
Sekretariatets plan for arbejdsgrupperne præsenteres, herunder hvordan vi takler spørgsmålet
omkring lokale arbejdsgrupper i relation til de centrale grupper.

5. Penge til konkrete projekter (15.10 – 15.30)
Vi har cirka 5,3 mio. kr. til at støtte konkrete projekter. Pengene er forholdsvis ”frie midler” men

de enkelte projekter skal dog godkendes af Nordea-fonden, og dermed tilgodese deres formål.
Der begynder nu at komme ansøgninger ind til disse midler fra folk som kender til midlerne. Der
skal ske en afklaring af hvordan vi forholder os til at støtte eksterne projekter. På den ene side bør
vi ikke være en ny fond der kan ansøges, men modsat skal der være åbenhed omkring midlerne.
Spørgsmålet ønskes drøftet i følgegruppen.

6. Eventuelt (15.20 -)

