REFERAT
Bestyrelsesmøde i Naturturisme I/S
Dato:

Torsdag den 14. marts 2019

Tid:

Kl. 10.00 - 11.30

Sted:

Naturturisme I/S, Abildvej 5A, Svendborg

Deltagere:
Bestyrelsesmedlemmer (BM):
 Flemming Madsen - Formand
 Henrik Nielsen
 Anne-Merete Mikkelsen
 Lars Tribler
 Bjarne Nielsen - Næstformand
 Ole Wej Petersen
 Carl Jørgen Heide

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

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

Dansk Skovforening
Friluftsrådet
Danmarks Naturfredningsforening
Centrovice
Turistforeningerne

Følgegruppe (FG):
 Ole Tyrsted Jørgensen - Næstformand
 Jani Lis Hansen
 Kirsten Johansen
 Jacob Harrekilde Jensen
 Peer Henrik Hansen
 Anne Mette Wandsøe
Sekretariatet:
 Torbjørn Tarp
 Kewin Kamelarczyk

Faaborg-Midtfyn Kommune
Langeland Kommune
Ærø Kommune
Naturstyrelsen, Fyn
Langelands Museum
Turist- & Erhvervsforeningen
Langeland
Naturturisme I/S
Naturturisme I/S

Afbud fra:






Nynne Printz (BM)
Morten Brixtofte Petersen (TB)
Thomas Kastrup (FG)
Morten Refskou – (Formand FG)
Anders Ulrich

Langeland Kommune
Region Syddanmark
Destination Fyn
Svendborg Kommune
Turisterhvervet
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Dagsorden:
1. Velkomst ved formand Flemming Madsen
Indledningsvist blev det af formanden og Torbjørn med glæde bemærket
at:



Det Sydfynske Øhav er blevet optaget i den Nationale strategi for
UNESCO arbejdet.
Fyn er blevet kåret som Skandinaviens bedste outdoor-destination
ved den store rejsemesse i Berlin, ITB 2019.

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
3. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 11. december 2018
Referat vedhæftet som bilag.
Referatet blev godkendt.
4. Kort præsentation af vores nyansatte geolog Pi Willumsen
Pi præsenterede kort sig selv. Pi har en solid og relevant baggrund. Lige
nu er Pi fordybet i arbejdet med udpegning af geosites og udarbejdelse af
ansøgning til UNESCO.
5. Økonomisk redegørelse for Naturturisme I/S marts 2019
Orientering om det foreløbige regnskab for 2018, samt likviditetsstatus
med Svendborg Kommune pr. 31. december 2018.
Der vil primo april blive fremsendt et opdateret budget for 2019-2021 til
godkendelse, hvor blandt andet budgetudfordringerne i pkt. 10 er indarbejdet.
Indstilling:
Sekretariatet indstiller,


at bestyrelsen tager den økonomiske redegørelse til efterretning.

Bestyrelsen drøfter Svendborg Events beslutning om at trække deres
støtte til Naturturisme og konsekvenserne for hvorvidt de øvrige turistforeningers fortsat skal støtte til organisationen.
Bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.
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6. MF Ærøsund - forpligtelser, drift og vedligehold
Naturturisme I/S overdrager normalt afsluttede projekter til drift i de respektive ejerkommuner. MF Ærøsund ligger imidlertid på søterritoriet.
Ejerskabet følger Kystdirektoratets tilladelse, som er givet til Naturturisme
I/S. Ejerskabet og det deraf følgende ansvar kan således ikke umiddelbart
placeres andetsteds. Ejerkommunerne hæfter solidarisk for ansvar og forpligtelser.
Da Naturturisme I/S i 2014 sænkede MF Ærøsund og skabte et kunstigt
dykkerrev, overså man desværre at forholde sig til en række vilkår i tilladelsen. Disse vilkår medfører afledte driftsudgifter, forpligtelser og ansvar.
Helt konkret handler det om:
1) At der i vilkårene i tilladelsen fra Kystdirektoratet stilles krav om, at der
hvert år skal indsendes en vurdering af færgens fortsatte forsvarlige anvendelse til uddannelsesformål til Kystdirektoratet. Vurderingen skal baseres på en dykkerinspektion af vraget. Dette vilkår er ikke tidligere overholdt. Sekretariatet har derfor forespurgt Kystdirektoratet om krav til vurderingen. Svaret er, at en visuel inspektion suppleret med fotos er tilstrækkeligt grundlag for en vurderingsrapport. Ansvaret for vurderingen
kan ikke fraskrives. Det er sekretariatet, der til enhver tid bærer det fulde
ansvar for sikkerheden. I sidste ende hæfter ejerkommunerne solidarisk
for ansvar.
2) At slitage på kæderne, der fastholder sydkardinal-afmærkningen samt
bøjerne til fortøjning af fartøjer, bevirker, at bøjerne gentagne gange river
sig løs. Ved det seneste tilfælde i efteråret 2018 beløb udbedringerne sig
til 36.800 kr. selvom alt arbejde blev udført af frivillige fra de lokale dykkerklubber. Tidligere udgifter har Svendborg Kommune undtagelsesvis
dækket.
3) At uddannelsesaktiviteter er en forudsætning for tilladelsen. Der skal
derfor foregå uddannelsesaktiviteter på vraget, ellers kan Kystdirektoratet
kræve vraget fjernet igen. Siden færgen blev sænket i 2014 har SDU’s
p.hd.-projekt om formidling af vragets biologiske udvikling sikret uddannelsesaktiviteter på vraget. Desværre udløb den tidsbegrænsede aftale
med SDU den 31. december 2018. SDU har ikke nye forskningsprojekter
på vej. Sekretariatet skal derfor snarest sikre nye aftaler om uddannelsesaktiviteter på vraget – en opgave, der kræver ressourcer.
Langelands Museum har tilbudt, at deres marinarkæologer kan varetage
såvel sikkerhedsinspektion som uddannelsesaktiviteter på vraget. Dette
kræver dog nærmere aftale om vilkår.
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Indstilling:
Sekretariatet indstiller,


at bestyrelsen godkender, at der arbejdes videre med en samarbejdsmodel, hvor Langelands Museums marinarkæologer varetager uddannelsesaktiviteter samt den årlige sikkerhedsinspektion.
Peer Henrik Hansen orienterer kort om Langeland Museums nuværende aktiviteter og det fornuftige i at museet tager ovennævnte opgave på sig.
Bestyrelsen godkender indstillingen.



at bestyrelsen vedtager, at sekretariatet afholder de løbende driftsudgifter til MF Ærøsund ud af ejerkommunernes tilskud til basisdrift.
Det bemærkes at driftsudgifterne evt. kan pålægges de aktører, som
profiterer på MF Ærøsund og at det bør undersøges, om der kan etableres en virtuel markering af vraget, som erstatning for en bøje.
Bestyrelsen godkender indstillingen. Sekretariatet undersøger muligheder for en virtuel markering af vrag.



at bestyrelsen tager orienteringen om ansvar, forpligtelser og solidarisk hæftelse til efterretning.
Det foreslås, at der evt. tages dialog med Kystdirektoratet omkring
indholdet af tilladelsen. Sekretariatet oplyser, at man allerede har indledt dialogen.
Det bemærkes at Fyns Amtsavis allerede har fået et tip om denne sag
og bragt historien i avisen inden punktets behandling på bestyrelsesmødet.
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

7. Orientering om nyt lejemål
Som nævnt på bestyrelsesmødet den 11. december 2018 under punktet
eventuelt, har sekretariatet arbejdet på at finde nye lokaler. Sekretariatet
har nu, efter godkendelse af formanden og de fire kommunalbestyrelser,
indgået nyt lejemål på adressen Frederiksgade 12, Svendborg pr. 1. maj
2019. Det nye geopark-sekretariat vil få en central og synlig placering tæt
op ad stationen, Fremtidsfabrikken og havnen i Svendborg.
De kommende bestyrelsesmøder afholdes i Fremtidsfabrikken, Kvægtorvet, Frederiksgade 8, Svendborg.
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Indstilling:
Sekretariatet indstiller,


at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Torbjørn orienterer kort om de små forhindringer, der har ligget i processen i relation til lånebekendtgørelsen og kommunernes garantiforpligtigelse. På den baggrund blev der fra bestyrelsen åbnet for en drøftelse omkring Naturturismes selskabsform. Bestyrelsen opfordrer til, at følgegruppen undersøger mulighederne i denne relation.
Torbjørn orienterer i den forbindelse at Naturturisme er ved at undersøge
om organisationen kan få et særskilt CVR nr. (og derved ikke længere dele
CVR nr. med Svendborg Kommune).
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

8. Geoparkscenter
I henhold til UNESCO’s krav til geoparker, skal der som minimum etableres
ét geopark-besøgscenter, hvor den samlede geologiske fortælling om Det
Sydfynske Øhav formidles.
Herudover skal der i besøgscenteret også være et overblik over hvad man
ellers kan opleve i geoparken. Der er ikke en forventning om en omfattende og eksklusiv udstilling, men en lokalitet som er offentlig tilgængelig
og indeholder den basale formidling af Geoparken; gerne med mulighed
for bemanding.
Målet er derfor, at placere geoparkcenteret hos en aktør, som i forvejen
har erfaring og ressourcer til at arbejde med udstillinger og publikum.
Der er afsat et nettobeløb på kr. 300.000 til indretning af et geoparkcenter. Det afsatte beløb skal suppleres med yderligere finansiering fra fonde,
puljer og evt. bidrag fra den aktuelle aktør.
Der er endnu ikke peget på en konkret lokalitet, men der lægges op til en
snarlig afklaring. Der er i princippet intet til hinder for en decentral struktur med flere centre.
Geopark-centeret skal være i drift sommeren 2020. Centret skal være indendørs. Der intet krav er til størrelse, indhold og bemanding, ej heller til
om der tages betaling.
Indstilling:
Sekretariatet indstiller,


at bestyrelsen godkender, at der arbejdes med en decentral model,
hvor hver ejerkommune i princippet kan have sit eget besøgscenter,
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der samtidig henviser til seværdigheder på kryds og tværs af geoparken.
at bestyrelsen godkender, at der arbejdes med en fast design-linje på
tværs af ejerkommunerne.
at bestyrelsen godkender, at sekretariatet i første omgang kun er forpligtet til at arbejde med at etablere ét geoparkcenter inden UNESCO’s kontrolbesøg i 2020. Øvrige geoparkcentre kan følge i den
kommende 4-års udviklingsplan.




Det foreslås fra bestyrelsen, at kravet om en indendørs udstilling forsøges lempet således, at der kan laves udendørsudstilling med større
tilgængelighed og tilknytning til den natur som jo er omdrejningspunktet.
Bestyrelsen godkender indstillingen og opfordrer til, at sekretariatet, i
samarbejde med de enkelte kommuner, laver et oplæg til hvor geopark-centrene kan placeres og hvilke geopark-center der kan etableres først. I kommunernes oplæg skal tidshorisonten for færdiggørelse
af geopark-centret være tydelig – kommunerne skal inden den 15.
maj afgive forslag til sekretariatet om lokalitet og tidsplan for etablering. Sekretariatet vil kontakte kommunerne med opfordring om indstilling, herunder oplyse om krav og budget til udstilling. Skrivelsen vil
forud for udsendelse blive sendt ud i bestyrelsen til kommentering.

9. LQT-certificering af Øhavsstien
Sekretariatet har gennemført en forundersøgelse af mulighederne for en
såkaldt Leading Quality Trail-certificering af Øhavsstien.
Slutrapport for forundersøgelsesprojektet og potentialeanalysen for Øhavsstien vedlagt som bilag.
Indstilling:
Sekretariatet indstiller,


at de enkelte ejerkommuner påtager sig ansvaret for videreudviklingen af Øhavsstien, med det mål at standarden generelt øges, og
stien evt. certificeres.

Bestyrelsen efterspørger et driftsbudget for en evt. kommende LQT-certificering. Bestyrelsen udskyder på den baggrund beslutningen.
Friluftsrådet bemærker, at klimapåvirkninger i stigende grad belaster
øhavsstien.
10. Sekretariatets budgetudfordringer
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Sekretariatet har over de sidste ca. 2 år været udfordret af en række uforudsete poster i budgettet. Hertil kommer tabet af tilsagn i FLAG-projektet
”Ø-sejlads i verdensklasse”.
Budgetudfordringerne vedrører:
 Drift af Ærøsund (årligt)
 Reduceret bidrag fra turistorganisationer (årligt)
 De Blå Støttepunkter (engangsbeløb)
 Tabt FLAG-tilsagn, (engangsbeløb)
Indstilling:
Sekretariatet indstiller,
 at organisationen anmoder ejerkommunerne om en engangsbeløb,
som én gang for alle kan imødekomme de budgetudfordringer, Naturturisme er blevet mødt med i relation til tidligere projekter og drift
heraf.
Torbjørn orienterer om, at Naturturisme fortsat afventer beslutning fra Erhvervsstyrelsen vedr. lovliggørelse af shelters. Derfor er der søgt (og opnået) udsættelse af svar til Kystdirektoratet til den 30. september 2019.
Torbjørn orienterer om, at et endeligt budget for engangsbeløbet endnu
ikke foreligger grundet ressourceknaphed i sekretariatet. Budgettet vil
blive fremsendt til kommunerne medio april; størrelsesordenen af beløbet
kendes endnu ikke, men forventes at ligge omkring 500.000 kr.
Bestyrelsen godkender, at sekretariatet fremsender budget og forespørgsel om dækning af beløb til kommunerne, når dette foreligger.

11. Orientering om status for øvrige projekter
Der er vedhæftet opdateret projektoversigt med status.
Indstilling:
Sekretariatet indstiller,
 at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Bestyrelsen godkender orienteringen.
12. Eventuelt
Torbjørn orienterer om, at sekretariatet snarligt fremsender opfordring om
indbetaling af kommunalt basistilskud. Da vedtægtsændringerne, med justeret fordelingsnøgle, endnu ikke er godkendt i Statsforvaltningen, vil opfordringen baseres på den eksisterende fordelingsnøgle.
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