DAGSORDEN
Bestyrelsesmøde i Geopark Det Sydfynske Øhav og Naturturisme I/S
Dato:

Tirsdag den 17. december 2019

Tid:

Kl. 10.00 - 11.30

Sted:

Fremtidsfabrikken, Frederiksgade 8, Svendborg

Deltagere:
Bestyrelsesmedlemmer (BM):
 Flemming Madsen - Formand
 Henrik Nielsen
 Anne-Merete Mikkelsen
 Bjarne Nielsen – Næstformand
 Nynne Printz

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

Tilknyttede bestyrelsesmedlemmer (TB):
 Christian greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn
 Hans Jakob Clausen (TB)
 Michael Martin Jensen
 Peter Østergaard
 Anders Ulrich

Dansk Skovforening
Centrovice
Friluftsrådet
Danmarks Naturfredningsforening
Turisterhvervet

Følgegruppe (FG):
 Ole Tyrsted Jørgensen
 Jani Lis Hansen
 Jacob Harrekilde Jensen
 Rasmus Hessum Hansen
 Anne Mette Wandsøe
 Peer Henrik Hansen

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

Sekretariatet:
 Torbjørn Tarp
 Referent

Naturturisme I/S
Naturturisme I/S

Afbud fra:
 Ole Wej Petersen (BM)
 Peter Thor Andersen (TB)
 Morten Brixtofte Petersen (TB)
 Carl Jørgen Heide (BM)
 Søren Bach-Hansen (FG)
 Kirsten Johansen (FG)
 Lars Tribler (BM)

Ærø Kommune
Turistforeningerne
Region Syddanmark
Ærø Kommune
Svendborg Kommune
Ærø Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune

1

Dagsorden:
1. Velkomst ved formand Flemming Madsen

2. Godkendelse af dagsorden
Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn bemærker til pkt. 9, at det i flere år har være et ønske
hos ham, at emnet omkring Øhavsstien blev bragt til diskussion. Aktualiseret af Bike Island projektet (Castle to castle og Herregårdssporet) har han bedt punktet komme på
dagsorden.
3. Godkendelse af referat af punkter til skriftlig behandling udsendt den 13. september 2019
Referat vedhæftet som bilag.
Under punkt 1 i referatet ønsker Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn tilføjet at Dansk Skovforening udtrykker bekymring vedr. projektet Herregårdssporet og mountainbike-eventen
Castle to Castle. Med denne tilføjelse blev referatet godkendt.
4. Bestyrelsesmøder i 2020
Følgende datoer foreslås:
Torsdag den 12. marts kl. 10.00-12.00
Onsdag den 24. juni kl. 10.00-12
Torsdag den 24. september kl. 8.00-17.30 (ekskursion)
Tirsdag den 15. december kl. 10.00-12.00
Formanden foreslår, at tidsrummet for ordinære bestyrelsesmøder bør forlænges med en
halv time. Forslaget accepteres. Ovenstående tidspunkter er korrigeret i forhold til dette.
5. Orientering om økonomisk status
Der vedlægges notat og bilag vedrørende budget og budgetopfølgning.
Indstilling:
Sekretariatet indstiller,


at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
6. Fornyet godkendelse af vedtægtsændringer i forbindelse med konvertering til
geoparksekretariat samt indsættelse af Destination Fyn i bestyrelsen
På bestyrelsesmødet den 11.12.2018 vedtog bestyrelsen nye vedtægter til godkendelse i
ejerkommunerne og Statsforvaltningen. Kort efter stod det klart, at Erhvervsfremmeaftalens ændring af lov om dansk turisme skulle indarbejdes i vedtægterne for Geopark Det
Sydfynske Øhav I/S. Ligeledes var tilsynet med § 60-selskaber overdraget fra Statsforvaltningen til Ankestyrelsen. I forbindelse hermed, bliver der ikke længere ydet juridisk
bistand til vedtægtsændringer fra den statslige myndighed. Proceduren er ændret, i det
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man tidligere kunne bede styrelsen om en forhåndsgodkendelse, hvilket ikke længere er
en mulighed. Som en konsekvens heraf, har sekretariatet indhentet juridisk bistand hos
advokatfirmaet Bech-Bruun, der har gennemgået vedtægtsændringerne (jf. orientering på
bestyrelsesmødet den 20.06.2019, pkt. 11). Desuden har sekretariatet været i dialog
med ledelsen i Destination Fyn i forhold til at sikre overensstemmelse med de nye retningslinjer for turismeudvikling i Erhvervsfremmeaftalen. På baggrund heraf er vedtægtsændringerne tilrettet og de foreligger nu i en ny version til godkendelse.
Det nye udkast til vedtægtsændringer er vedlagt som bilag og ændringerne vil blive gennemgået på mødet.
Sekretariatet anbefaler i forbindelse med de nye vedtægter, at Erhvervshus Fyn, Destination Fyn indtræder med en plads i bestyrelsen (ikke-stemmeberettiget). P.t. er der en vakant plads efter Allan Harsbo’s udtrædelse som repræsentant for turisterhvervet.
Indstilling:
Sekretariatet indstiller,


at bestyrelsen godkender, at Erhvervshus Fyn, Destination Fyn tildeles en plads i
bestyrelsen (ikke-stemmeberettiget) som repræsenteres ved chefen for Destination
Fyn, Rasmus Hessum Hansen.



at bestyrelsen godkender vedtægtsændringerne, som sendes til godkendelse i ejerkommunerne og derefter indsendes til Ankestyrelsen, hvorefter de nye vedtægter er
gældende.

Torbjørn orienterer. Af særlige ændringer i vedtægter er ændringen i pkt. 4 om ……..
Dette er gjort for at imødekomme ny Erhvervsfremmeaftalen. Samtidig inviteres Destination Fyn ind i bestyrelsen.
CENTROVICE (Hans Jakob Clausen) bemærker, at der i vedtægterne bør refereres til
CENTROVICE og ikke LMO I/S. Bemærkningen tages til efterretning.
Indstillingen godkendes.

7. Orientering om udsættelse af ansøgningen til UNESCO
Den 03.10.2019 anbefalede sekretariatschefen bestyrelsen pr. mail, at udsætte ansøgningen til UNESCO. Der gives en kort opfølgende orientering om beslutningen om, at udsætte ansøgningen.
Indstilling:
Sekretariatet indstiller,


at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Flemming Madsen orienterer og understreger vigtigheden af, at Geoparken er synlig i alle
hjørner af DSØ. Der er brug for opbakning fra alle parter for at sikre denne synlighed. I
flere kommuner er Geoparken allerede integreret i ny formidling. Kommunerne kan
støtte sekretariatets arbejde ved at hjælpe med at skilte med geoparken overalt, hvor
det giver mening.
Torbjørn Tarp orienterer om tyngden af UNESCO-ansøgningen og den store opgave som
ansøgningen udgør. Især fremhæves det store krav til dokumentation af geosites. GEUS
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og KU har givet positiv feedback på det foreløbige arbejde. Søren Skibsted, geolog, udfører et eminent stykke arbejde i at udarbejde den påkrævede geologiske dokumentation.
Faaborg-Midtfyn Kommune (Anne-Merete Mikkelsen) beklager den sene udmelding af udsættelsen af UNESCO-ansøgningen og beder om i fremtiden at blive orienteret i bedre tid
om eventuelle udfordringer i processen. Bemærkningen tages til efterretning.
Friluftsrådet (Michael Martin) beder om at der udarbejdes trykt materiale om Geoparken
til distribution lokalt, for at sikre forankring. Torbjørn Tarp forsikrer at dette materiale
udarbejdes hurtigst muligt. Friluftsrådet spørger endvidere ind til, om hvorvidt der er
skabt forbindelse til universiteter. Torbjørn svarer at der allerede er skabt samarbejder
med KU og AAU, ligesom der internationalt er skabt netværk til andre geoparker.
I forhold til Geopark-udstillinger oplyser Torbjørn, at både etablering af Geopark-centre
og Geopark-corners følger planen (bilag til pkt. 7 fra bestyrelsesmødet den 20.06.2019).
Det aftales at sekretariatet udsender en opdateret procesplan for udrulningen.
Deadline for UNESCO ansøgning er 30. november 2020.
8. Ny projektmulighed på Korshavn samt prioritering af projekter
De lidt mindre projekter, der skabes i Naturturisme I/S og Geopark Det Sydfynske Øhav
er oftest opstået som idéer, der modnes i et samspil mellem sekretariatet, borgerne, organisationer, ejerkommunerne og eksterne finansieringskilder.
Kulturen i Naturturisme I/S har været præget af, at man har grebet de gode idéer når de
opstod. Det har klart været årsagen til mange succeser og lokalt synlige resultater, men
bagsiden kan være, at det overordnede strategiske sigte kan tabe fokus og sekretariatets
ressourcer dermed anvendes uhensigtsmæssigt.
Når bestyrelsen præsenteres for projekterne, har sekretariatet som oftest allerede brugt
mange ressourcer på modnings- og finansieringsarbejdet. Sekretariatschefen og den administrative følgegruppe ønsker derfor bestyrelsens inddraget på et tidligere tidspunkt i
forhold til prioritering af opgaver og projekter.
Med udgangspunkt i nedenstående konkrete projektidé ønskes bestyrelsens tilkendegivelse af, om sekretariatet bør prioritere tildeling af ressourcer til denne opgave.
I forbindelse med shelterprojektet på Avernakø er der opstået en mulighed for at lave et
tillægsprojekt, der kan medvirke til at styrke Korshavns turismepotentiale.
Projektets del-formål er:


at udvikle et nyt støttepunkt for aktiv geoturisme på Korshavn Bro, hvor besøgende kan "mærke" naturen og kulturen på egen krop. Målgruppen vil være cyklister, gående, kajakroere og øvrige gæster på havnen (sejlere). Støttepunktet skal
etableres i en gammel fiskerhytte på havnen ved Korshavn Bro, og anlægges i
samarbejde med havnens bestyrelse og ejeren af fiskerhytten.



Udvikle en on-site formidling / udstilling af Geopark Det Sydfynske Øhav i stueplanen af fiskerhytten bestående af plancher om Det Sydfynske Øhav, dets geologi,
natur- og kulturhistorie. Korshavn Bro ligger midt i Øhavet og vil udgøre en eminent lokalitet for at udfolde denne fortællingen.

Økonomi - Korshavn fiskerhus
Status på finansiering pr. 10.12.2019
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Projektperiode: Januar 2020 - december 2021
LAG Småøerne, bevilget

150.000

FMK, bevilget

35.000

Friluftsrådet, bevilget

35.000

Havnen, bevilget

20.000

Manglende finansiering

109.000

Ekstern finansiering i alt

349.000

Naturturisme I/S - egenfinansiering

38.000

Indstilling:
Sekretariatet indstiller,


at bestyrelsen træffer beslutning om prioritering af projektet.

Faaborg-Midtfyn Kommune (Anne-Merete Mikkelsen) tilkendegiver, at projektet på Korshavn kan udskydes indtil tiden er moden til at genoptage det.
Danmarks Naturfredningsforening (Peter Østergaard) bemærker, at prioritering af projekter i organisationen skal følge vedtægterne og henviser til de nye vedtægters formålsparagraf. Friluftsrådet bemærker det vigtige aspekt i, at de små projekter skaber et folkelig appel.
Det besluttes at sekretariatet i 2020 ikke sætter nye projekter i søen, men fokuserer
kræfterne på Geopark ansøgningen. Allerede igangværende projekter fortsættes. Efter
2020 kan projektet-paletten bredes ud igen. Bestyrelsen vil fremover skulle deltage mere
aktivt, end tidligere, i prioriteringen af nye projekter.

9. Orientering om henvendelse fra Dansk Skovforening vedr. Øhavsstien
Sekretariatet har været i dialog med Dansk Skovforening, der har rettet henvendelse
vedr. forskellige temaer i forbindelse med tilsyn, drift, udvikling og benyttelse af Øhavsstien. Seniorkonsulent Hans Maltha Hedegaard (HMH) fra Dansk Skovforening vil deltage
under fremlæggelsen af dette punkt. HMH og Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn vil uddybe
synspunkterne i foreningens henvendelse.
Som udgangspunkt anmoder Dansk Skovforening om, at ejerkommunerne indgår:
1) Aftale om tilsyn med risikotræer langs Øhavsstien.
2) Aftale om regler for stisløjfer på Øhavsstien.
Desuden anmoder Dansk Skovforening om, at der udarbejdes et regelsæt for færdsel og
aktiviteter på Øhavsstien, som kan danne grundlag for en ensartet information og oplysning i ejerkommunerne.
Den oprindelige tinglyste aftale om benyttelse af Øhavsstien er underlagt reglerne i naturbeskyttelsesloven, hvilket betyder, at arrangementer over 30 deltagere samt alle arrangementer af kommerciel karakter (uanset deltagerantal) kræver tilladelse af lodsejeren.
Lokalt har sekretariatet indledningsvist drøftet en idé om en betalingsmodel for kommercielle aktiviteter på Øhavsstien. Eksempelvis kan man aftale en betalingsmodel der tager
udgangspunkt i antallet af deltagere og kilometer.

5

Indstilling:
Sekretariatet indstiller,


at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Dansk Skovforening (Ahlefeldt-Laurvig-Lehn) orienterer om behovet for en bekræftelse af
nuværende aftale omkring Øhavsstien og klarhed om indholdet af aftalen.
Hans Maltha Hedegaard fremstiller sagen: Aftalen omkring Øhavsstien i relation til offentlighedens adgangsret følger Naturbeskyttelsesloven. Adgangen kan begrænses som følge
af den daglige drift og jagt. Publikum har selv ansvaret for færdsel, men idet ruteforløbet
er skiltet og markedsført, så skaber det en forventning hos publikum om sikker færdsel.
Samtidig fornemmer man en øget færdsel på stien. Dette skaber en problemstilling omkring risikotræer, hvor Dansk Skovforening mener, at kommunerne bør påtage sig ansvaret for opsyn med stien og risikotræer og agerer herpå. Desuden kan stisløjfer ikke
laves uden accept fra ejere.
CENTROVICE bekræfter at have samme forståelse som ovenstående.
Svendborg Kommune (Henrik Nielsen) bemærker, at hvis ikke er tydelighed omkring aftalen skal dette på plads. Projektet er baseret på frivillighed og enhver ændring af stiforløb – herunder sløjfer – skal godkendes af lodsejer.
Torbjørn Tarp: der foreligger en tinglysningsdeklaration, som beskriver hvad HMH beskriver omkring adgang og Naturbeskyttelsesloven. Mht. risikotræerne og stisløjfer forholder
deklarationen sig ikke hertil.
Ole Thyrsted (FMK): emnet om risikotræer skal vendes med jurister i kommunen og, hvis
der er økonomi involveret, derefter politisk. Mht. stisløjfer vil det kun ske på frivillig basis.
Christian Ahlefeldt-Laurvig: i forhold til Destination Fyns Castle to Castle mountainbikeevent og Herregårdssporet, skal disse adskilles helt klart, hvis en afklaring om muliggørelse af disse skal ske. Det anbefales at Herregårdssporet laves som frivillige aftaler,
uden tinglysning.
Michael Martin anbefaler at Friluftsrådet involveres og at man trækker på deres ekspertise i sagen om cykel-tiltagene.
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Punktet tages op til BM i marts 2020 til
beslutning om en anbefaling til ejerkommunerne.
10.Orientering om status for øvrige projekter
Der er vedhæftet opdateret projektoversigt med status.
Indstilling:
Sekretariatet indstiller,


at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
11.Nyt logo og visuel identitet – ændringer til godkendelse
På baggrund af kritik af geoparkens nye logo – særligt farven – har sekretariatet arbejdet
videre med designeren om at forbedre logoet. Logoet og designmanualen fremlægges i en
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let ændret udgave. Designeren Jette Svane vil være til stede under dette punkts behandling, hvor hun vil give en præsentation af sine tanker og idéer bag logoet.
Indstilling:
Sekretariatet indstiller,


at bestyrelsen godkender logo og designmanual i den nye udgave.

Jette Svane, Grafikeren bag den visuelle identitet, fremlægger logoet.
Bestyrelsen godkender indstillingen.
12. Eventuelt
Ingenting til dette punkt.
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