REFERAT AF SKRIFTLIGE BESLUTNINGS- OG ORIENTERINGSPUNKTER
Udsendt på mail til bestyrelsen den 13. september 2019
med kopi til orientering til følgegruppen.
Bestyrelsesmedlemmer (BM):
 Flemming Madsen - Formand
 Bjarne Nielsen – Næstformand
 Henrik Nielsen
 Anne-Merete Mikkelsen
 Lars Tribler
 Nynne Printz
 Ole Wej Petersen
 Carl Jørgen Heide

Svendborg Kommune
Langeland Kommune
Svendborg kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Langeland Kommune
Ærø Kommune
Ærø Kommune

Tilknyttede bestyrelsesmedlemmer (TB):
 Christian greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn
 Hans Jakob Clausen
 Michael Martin Jensen
 Peter Østergaard (afløses af stedfortræder)
 Anders Ulrich
 Peter Thor Andersen
 Morten Brixtofte Petersen

Dansk Skovforening
Centrovice
Friluftsrådet
Danmarks Naturfredningsforening
Turisterhvervet
Vores Faaborg & Egn (Turistforeningerne)
Region Syddanmark

Følgegruppe (FG):
 Søren Bach-Hansen
 Ole Tyrsted Jørgensen
 Jani Lis Hansen
 Kirsten Johansen
 Jacob Harrekilde Jensen
 Thomas Kastrup
 Anne Mette Wandsøe
 Peer Henrik Hansen

Svendborg Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Langeland Kommune
Ærø Kommune
Naturstyrelsen, Fyn
Erhvervshus Fyn
Turist- & Erhvervsforeningen Langeland
Langelands Museum

Beslutningspunkter:
1. Godkendelse af nyt projekt: ”Herregårdsruten - Det Grønne Bånd, Fyn” samt
Internationalt Mountainbike-løb, ”Castle to Castle”

Fakta:
- Tema: Cykling
- Partnerskab: Samarbejdsprojekt med Destination Fyn
- Projektsum: 7 mio. kr. heraf 750.000 kr. til løn i sekretariatet
- Egenfinansiering: 0 kr.
- Strategi: Understøttelse af Bike Island Fyn samt udbygning af infrastruktur i Geoparken
- Kommuner: Svendborg, Faaborg-Midtfyn samt flere fynske kommuner udenfor interessentskabets
ejerkreds.
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Destination Fyn har siden 2017 arbejdet med projektet Bike Island Fyn, der har til formål at gøre
Fyn og øerne til Nordeuropas mest attraktive cykelferiedestination. Det nyeste skud på projektstammen er udvikling af en ny cykel-signaturrute for Fyn med særligt fokus på naturoplevelser.
I modsætning til eksisterende cykelruter skal signaturruten, med arbejdstitlen ”Herregårdsruten Det Grønne Bånd”, i videst muligt omfang forløbe ad grus-, mark- og skovveje. Ruten henvender sig
til det segment af cyklister, som ønsker oplevelse i naturen på to hjul. Denne gruppe er støt stigende og omfatter bl.a. turcyklister, mountainbikere, familier på dagstur, el-cykelsegmentet, crossryttere, mv.
Ruten skal skiltes og skal samtidig kæde de eksisterende mountainbikespor og -anlæg på Fyn sammen.
I forlængelse af ”Herregårdsruten - Det Grønne Bånd” arbejdes der på kompetenceopbygning
blandt frivillige, der lokalt er involveret i udvikling af mountainbikeruter. Sidst men ikke mindst, udvikles parallelt med ovenstående et internationalt mountainbike etapeløb. Løbet udvikles i samarbejde med organisationen bag Ironman Triatlon og Sport Event Fyn som tovholder. Løbet har arbejdstitlen ”Castle to Castle”.
Destination Fyn har bedt Geopark Det Sydfynske Øhav om, at indgå som primær partner i ovenstående projekt. Projektet er bevilget 3,5 mio. kr. fra Erhvervsfremmemidlerne, hvortil Destination Fyn
medfinansierer et tilsvarende beløb. Af den samlede projektsum er der afsat 750.000 kr. til at
dække sekretariatets lønudgifter.
En projektleder fra Geopark Det Sydfynske Øhav er involveret i projektet og skal, hvis projektet godkendes af bestyrelsen, indgå i projektet de næste 3 år med i alt ca. 2.000 timer. Ved arbejde i ejerkommunerne vil sekretariatet få godtgjort de faktiske lønudgifter af Destination Fyn. Ved arbejde
udenfor ejerkommunerne vil sekretariatet få godtgjort de faktiske lønudgifter + 18% overhead til
sekretariatsudgifter. Indtægten anvendes til at bidrage til ansættelse af en ny medarbejder i sekretariatet.
Indstilling:
Sekretariatet indstiller,
 at bestyrelsen godkender projektet.

Vedtaget som indstillet. Friluftsrådet henstiller til, at Nordlangeland på en eller anden måde kommer med i projektet. Nordlangeland rummer den ene af Danmarks to Hertugbyer, - Tranekær, - som
er opbygget og eksisterer i en unikt sammenhæng med Tranekær Slot, - "Danmarks ældste privatbolig", - der nu har indgået i et solidt partnerskab omkring et ejerforhold der indenfor de nærmeste år
vil sikre Tranekærs umistelige bygningskulturarv for de kommende generationer.
Tilknyttet Tranekær slot er der yderligere på Langeland fire herregårde som på afgørende vis har
indskrevet sig i Danmarkshistorien,- kulturmæssigt og arkitektonisk, - Egeløkke, Nedergård, Steensgård og Charlottenlund.
Friluftsrådet kan yderligere påpege at der på Nordlangeland allerede nu eksisterer et mark/skovvejs- og cykelsti-system som kan forbedres og sammenkædes.
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2. Godkendelse af partnerprogram for Geopark-partnerskaber

Et af de krav UNESCO stiller til deres geoparker er, at der skal etableres et partnerprogram, som kan
bidrage til at skabe vækst og udvikling i en Geopark. Geopark Partnerskaber handler bl.a. om fælles
værdier og målsætninger. Et udkast til partnerprogram, udarbejdet i samarbejde med konsulentvirksomheden Orange Elevator, er vedhæftet.
Indstilling:
Sekretariatet indstiller,
 at bestyrelsen godkender kriterier og målsætninger i partnerprogrammet.
Vedtaget som indstillet, dog med den bemærkning, at man bør finde en anden formulering af "de
rigtige" i afsnittet: "I begyndelsen er det afgørende at få ”de rigtige” partnere med, for det sætter
en standard for partnerskabet,..." på side 4.
Desuden bemærker man, at det engelske ord ”stakeholders” bør ændres til det danske ”interessenter”.
Desuden bemærkes, at man forstår, at bestyrelsen skal godkende de enkelte virksomheder, der ønsker at deltage samt at det er et ambitiøst mål i forhold til antallet af virksomheder.

Orienteringspunkter:
3. Orientering om status på sikkerhedsrapport for Ærøsund

På bestyrelsesmødet den 14. marts 2019, under pkt. 6, redegjorde sekretariatet for vilkårene i dispensationen til udlægning af MF Ærøsund. Herunder fremgik det, at Naturturisme I/S er forpligtet
til at indsende en årlig sikkerhedsrapport til Kystdirektoratet, der redegør for, at vraget er forsvarligt at anvende til uddannelsesformål.
Bestyrelsen vedtog, at sekretariatet skulle arbejde videre med en samarbejdsmodel, hvor Langelands Museums marinarkæologer varetager uddannelsesaktiviteter samt den årlige sikkerhedsinspektion.
Efterfølgende har Langelands Museum, efter en nærmere overvejelser, ikke ønsket at forestå den
årlige sikkerhedsinspektion. Sekretariatet har derfor arbejdet videre med en løsning, hvor uddannelsesansvarlige dykkerinstruktører fra De Sunkne Bådes Konsortium har foretaget inspektionen. En
rapport er indsendt til Kystdirektoratet den 30. august. Sekretariatet afventer godkendelse i Kystdirektoratet.
Indstilling:
Sekretariatet indstiller,
 at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Orienteringen er taget til efterretning.
4. Orientering om status på lovliggørelsen af de blå støttepunkter

På bestyrelsesmødet den 13. december 2017, under pkt. 5, redegjorde sekretariatet for en problematik omkring lågerne på de blå støttepunkter. Konstruktionen af lågerne var ikke i overensstemmelse med dispensationen og derfor udsendte Kystdirektoratet en partshøring.
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Sekretariatet har været i dialog med Kystdirektoratet om et ændringsforslag, som nu er sat i værk.
Lovliggørelsen af de blå støttepunkter afsluttes derfor senest ved udgangen af november måned.
Indstilling:
Sekretariatet indstiller,
 at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Orienteringen er taget til efterretning.
5. Orientering om designmanual

Ny designmanual for Geopark Det Sydfynske Øhav vedlagt som bilag til orientering.
Indstilling:
Sekretariatet indstiller,
•
at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Orienteringen er taget til efterretning. Fra Langeland Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune bemærkes, at man ikke synes logoet er særlig godt og at man havde forventet en yderligere udvikling
af logoet siden bestyrelsesmødet den 20. juni 2019. Fra Naturstyrelsen Fyn er fremsendt kommentarer til side 25, hvor der vises eksempler på samskiltning. Efter aftale med Naturstyrelsen Fyn udgår
eksemplerne med samskiltning mellem geoparken og Naturstyrelsen af designmanualen, og
samskiltning koordineres fremadrettet efter behov.
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