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Dagsorden:
1. Velkomst ved formanden
Velkomst ved FM og TT, som beklagede forvirringen omkring mødets starttidspunkt.
2. Præsentation af den nye bestyrelse og embedsmænd
FM bød velkommen til de nye medlemmer i bestyrelsen, der blev fulgt op af en præsentationsrunde af alle mødets deltagere, samt medarbejdere i Naturturisme I/S.
FM gav efterfølgende en kort orientering omkring den generelle drift af Naturturisme I/S.
3. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
4. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet onsdag den 7. februar 2018
På baggrund af det udsendte referat fra det konstituerende bestyrelsesmøde den 7. februar 2018, gav FM indledningsvist en kort opsamling af mødets indhold, hvor der primært var to punkter på dagsorden – konstituering og drøftelse af UNESCO verdensarv
kontra geopark, og hvorfor man fastholdt sin oprindelige beslutning om at gå videre med
en geopark.
Der var ikke enighed hos alle fra mødet om referatets konklusion i pkt. 5 ”Orientering om
projektet Geopark Det Sydfynske Øhav”, som lød:
På baggrund af den efterfølgende drøftelse var der blandt de fremmødte bestyrelsesmedlemmer fuld enighed om, at fortsætte arbejdet med en geopark. Forslaget fra FaaborgMidtfyn Kommune om at indsende ansøgning til tentativlisten blev således afvist, hvilket
meldes tilbage til de respektive udvalg og kommunalbestyrelser.
Konklusionen var lidt for bastant set i forhold til, at der på mødet reelt var en opbakning
til at undersøge mulighederne for Verdensarv på et senere tidspunkt, når tentativlisten
forventeligt åbner igen om ca. 10 år.
Det blev derfor besluttet, at konklusionen ændres til:
På baggrund af den efterfølgende drøftelse var der blandt de fremmødte bestyrelsesmedlemmer fuld enighed om, at fortsætte arbejdet med en geopark, hvilket meldes tilbage til
de respektive udvalg og kommunalbestyrelser.
Der var også fuld opbakning til at gå efter UNESCO’s verdensarv næste gang tentativ listen åbnes, da bestyrelsen vurderede, at det som følge den korte tidshorisont og manglende ressourcer i Naturturisme I/S, ikke var muligt at udarbejde en kvalificeret ansøgning på nuværende tidspunkt.
5. Økonomisk redegørelse for Naturturisme I/S februar 2018
Med udgangspunkt i det fremsendte materiale orienterede SL bestyrelsen om den økonomiske status for Naturturisme I/S.
Endvidere præsenterede SL til godkendelse - budgettet for 2018 – 2020.
Konklusion:
Bestyrelsen godkendte budgettet for 2018-2020, samt tog den øvrige økonomiske redegørelse til efterretning.

2

6. Orientering om Havnesamarbejdet ”Et Øhav i Verdensklasse”
Med baggrund dagsordenpunktets indledende oplæg til en forretningsplan for et fortsat
tværkommunalt havnesamarbejde, præsenterede projektleder Nina Brandt Jacobsen
(NBJ) de tanker og overvejelser der ligger bag.
Ønsket om et fortsat samarbejde er på initiativ af havnene, som er begejstrede for det
nuværende samarbejde og har indset de mange fordele i at netværke og produktudvikle
på tværs af kommunerne, hvorfor de også er meget løsningsorienteret.
Det er afgørende, at løsningen er bæredygtigt og har opbakning i alle fire kommuner. I
den forbindelse tilbyder NBJ at komme ud i kommunerne og fortælle om de foreløbige resultater, samt indhold og formålet med den nye forretningsplan.


OWP efterspurgte en liste over de deltagende havne, som sendes ud sammen med referatet.



OTJ understregede, at da det som udgangspunkt er havnene selv der skal finansiere
en ny forretningsplan, er det vigtigt, at der er en synlig merværdi i samarbejdet.



EH gjorde opmærksom på, at samarbejdet vil være en styrke i en kommende geopark.

Konklusion:
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Kort og liste over de deltagende havne vedlagt som bilag.
7. Orientering om kommende projekter
TT gav en kort orientering om de kommende planlagte projekter.
Nye stenrev i Øhavet
Naturturisme I/S har tidligere sendt en ambitiøs ansøgning til Veluxfonden omkring et
stenrevsprojekt ved Faaborg, som fik afslag.
Men der er fortsat en interesse i et stenrevsprojekt fra kommunerne og SDU, hvorfor Naturturisme I/S vil tage initiativ til at undersøge muligheden for at få et EU Life projekt op
og stå i Det Sydfynske Øhav.
Fordelen ved et EU Life projekt er, at det er 100 % finansieret. Til gengæld er ansøgningsarbejdet meget krævende, hvor der blandt andet skal laves et forarbejde omkring
placering og effekt, hvilket stiller krav til konsulentressourcer, som skal finansieres.
Det skal undersøges om Danmarks Naturfond, kan gå ind og finansiere et forprojekt.
Friluftsrådet er interesseret i at genskabe stenrev, hvor friluftslivet bliver styrket ved eksempelvis undervandsjagt og lystfiskeri.
Der findes flere rapporter, blandt andet fra Landbrug og Fødevarer, samt Århus Universitet, som har kigget på potentiale og muligheder for stenrev.
Oprindelig projektbeskrivelse og ansøgning til Veluxfonden er vedlagt referatet.
Øhavsakademiet ved ”Bittenhus”, Trente Mølle
Naturturisme I/S har fået en henvendelse fra Trente Mølle om at være fundraiser og projektleder på etablering af et Øhavsakademi ved Bittenhus. En opgave som honoreres efter
nærmere aftale.
Akademiet er et samarbejde mellem Trente Mølle, Øhavsmuseet Faaborg og lokale uddannelsesinstitutioner, hvis formål er at uddanne formidlere inden for natur og friluftsliv, som
i sidste ende skal formidles videre til blandt andet børn i skolerne gennem en feltorienteret undervisning, og dermed styrke friluftslivet generelt. En slags pendant til naturvejlederuddannelsen.
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Akademiet kan endvidere danne rammen om uddannelse af nye guider i tilknytning til en
geopark.
Det økonomiske grundlag for akademiet skal være bæredygtigt.
Der arbejdes stadig på planlægningen af projektet, så de endelige rammer og vilkår er
endnu ikke helt på plads.
TT ville gerne have en tilkendegivelse af bestyrelsens holdning for at gå ind i projektet.


EH –Svendborg har også en naturskole, som man bør overveje kan indgå i et samarbejde i en evt. geopark. Passe på ikke at tænke det isoleret.



CJH – Naturturisme I/S må ikke blive en ressource for andre til at fundraise deres projekter.



OT – Man har henvendt sig til Naturturisme I/S fordi projektet passer som fod i hose i
forhold til de fokusområder der arbejdes med. Vigtigt at viden deles med andre.



NP – Ser spændende ud. Har brug for mere konkret information, før der tages stilling.



FM – som udgangspunkt er dette kun en orientering. Når projekterne bliver konkrete
vil bestyrelsen tage stilling.

Projektbeskrivelse fra Trente Mølle vedlagt som bilag til referatet.
Tillægsansøgning til Interreg REACT 1.2
Interreg-udvalget har åbnet op for at der kan søges om tillægsbevillinger til projekter,
hvor det er relevant at gennemføres nye, supplerende aktiviteter og inddrage eventuelt
yderligere aktører, der tilfører projektet nye aktiviteter. Behovet for de nye aktiviteter
skal være begrundet plausibelt og udledes af de hidtidige projektresultater. De har en klar
grænseoverskridende merværdi og bidrager så vidt muligt til en bedre forankring, f.eks. i
form af videreudvikling af et produkt.
For REACT’s vedkommende gælder dette både i forhold til den nuværende markedsføring,
forretnings- og produktudvikling inden for de fem temaer – vandring, cykling, vandsport,
lystfiskeri og strand.
Der er fuld opbakning hos alle projektets 12 partnere til en tillægsansøgning, hvorfor Naturturisme I/S allerede har taget de indledende skridt i ansøgningsarbejdet, da fristen er
den 17. april.
Der er for hele projektet forespurgt på en samlet beløbsramme på 2 mio. € over en periode på 18 måneder. Den nuværende budgetramme er 4,2 mio. €.
Da ansøgningsfristen ligger før næste bestyrelsesmøde vil TT gerne have bestyrelsens opbakning til at gå videre med REACT 1.2.
MTB-projekt i Faaborg
I samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune og Naturstyrelsen er der taget initiativ til et
pilotprojekt, som skal undersøge potentiale og muligheder for udvikling af bæredygtig
”naturcykling” og mountainbike områderne Svanninge Bakker, Svanninge Bjerge, Gåsebjerg Sand og Pipstorn Skov.
Pilotprojektet er finansieret med kr. 10.000 fra Faaborg-Midtfyn Kommune og kr. 10.000
fra Naturstyrelsen.
Et skønnet bud på selve projektet vil være omkring 2-3 mio. kr.
Bemærkninger fra bestyrelsen:


EH – Er der undersøgelser der viser påvirkning af naturen – plante- og dyrelivet. Eksempelvis er Hallindskoven et eksempel på en lokalitet, som påvirkes.
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CA – MTB sporet ”Skovhuggeren” ved Hvidkilde er et eksempel på, hvordan man har
separeret MTB og øvrige gæster og dyreliv. Det har skabt 3-4 ledelinjer (grønne områder) i området.



OT – Det er en opgave i lokalplanlægningen, som vil tage højde for kerneområder,
hvor der ikke skal foregå aktivt friluftsliv.

Herbergskoncept på Øhavsstien
Inspireret af et lignende projekt ved Hærvejen, planlægger Naturturisme I/S at etablere
primitive overnatningsmuligheder i eksisterende bygninger, bedre kendt som herberg.
På baggrund af et herbergskoncept, som er udviklet i forprojekt omkring Øhavsstiens opkvalificering, er der skabt interesse hos blandt andet Skjoldemose Gods og Hvidkilde
Gods, som begge gerne vil gå videre med en realisering af konceptet.
Målet er at lave 5-6 lokaliteter i kulturarvsinteressante staldbygninger, som er fordelt ud i
alle fire ejerkommuner.
Det samlede budget skønnes at løbe op i kr. 20-30 mio. – heraf er en væsentlig del lodsejerfinansieret.
Konklusion på ”Orientering om kommende projekter”:
Der var opbakning fra bestyrelsen til at gå videre med REACT 1.2. Når den endelige projektbeskrivelse foreligger, sendes den til orientering ud til bestyrelsen.
Bestyrelsen tog den øvrige projektorientering til efterretning.
8. Orientering om status for øvrige projekter
TT henviste til den fremsendte projektstatus, som giver et indblik i de igangværende projekters status.
Konklusion:
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
9. Orientering om planlagte kommende bestyrelsesmøder
TT informerede om, at næste bestyrelsesmøde den 7. juni vil være en ekskursion, med
fokus på Geopark temaet. Det vil være en gentagelse af en tur, som tidligere er taget
sammen med Svendborg Kommunes Grønne Råd. Program for turen vil blive sendt ud i
god tid.
Bestyrelsesmøderne for resten af 2018 er fastlagt til:




Torsdag den 7. juni kl. 9.00-15.00 (Ekskursion)
Onsdag den 10. oktober kl. 9.00 – 10.30
Tirsdag den 11. december kl. 9.00 – 10.30

Bestyrelsen vil modtage en mødeinvitation fra TT.
Derudover indføres følgegruppemøder igen forud for bestyrelsesmøder (senest 10 dage).
De vil blive indkaldt snarest.
Konklusion:
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
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10.Eventuelt
Det var CA’s store håb og ønske, at skov- og landbruget kan få det samme gode samarbejde med bestyrelsen og formandskabet, som hidtil. Det er afgørende, at skov- og landbrugets repræsentanter er klædt ordentlig på i forhold kommende aktiviteter og planer,
således de kan agere med rettidigt omhu i forhold til deres foreninger og organisationer.
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