Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Naturturisme I/S
Dato:

Onsdag den 07. februar 2018

Tidspunkt:

Kl. 09.30 – 11.00

Sted:

Abildvej 5A, Svendborg

Deltagere:
Bestyrelsesmedlemmer:







Flemming Madsen (FM)
Henrik Nielsen (HN)
Lars Tribler (LT)
Nynne Printz (NP)
Bjarne Nielsen (BN)
Carl Jørgen Heide (CJH)

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

Følgegruppe:


Morten Refskou (MR) - formand

Svendborg Kommune

Sekretariat:



Torbjørn Tarp (TT)
Søren Lisby (SL)

Afbud:
 Anne-Merete Mikkelsen
 Ole Wej Petersen

Naturturisme I/S
Naturturisme I/S
Faaborg-Midtfyn Kommune
Ærø Kommune

Referat:
1. Velkomst og præsentation af de nye bestyrelsesmedlemmer
TT bød velkommen og de tilstedeværende præsenterede kort sig selv.
2. Konstituering
TT introducerede indledningsvist de overordnede rammer for bestyrelsens konstituering.
Endvidere oplæste TT modtagne bemærkninger fra land- og skovbruget vedrørende bestyrelsens konstituering, herunder også land- og skovbrugets opfordring til at fortsætte
det gode og tætte samarbejde mellem Naturturismes bestyrelse og jordbrugserhvervene.
Bestyrelsen besluttede, at der skulle afholdes et separat formands- og næstformandsvalg
for at sikre der blev en både geografisk og politisk balance i bestyrelsen.
Som det længst siddende bestyrelsesmedlem overtog FM mødeledelsen og den forestående valghandling.
Der var to kandidater til formandsposten:
1. Anne-Merete Mikkelsen (S), Faaborg-Midtfyn Kommune
2. Flemming Madsen (S), Svendborg Kommune
Flemming Madsen blev valgt af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer med stemmerne
fem-et.
Bjarne Nielsen (V), Langeland Kommune var eneste kandidat til næstformandsposten, og
blev enstemmigt valgt af bestyrelsen.
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3. Godkendelse af dagsorden og referat
Dagsorden og referat blev godkendt.
4. Introduktion til Naturturisme I/S
Under dette punkt aftalte bestyrelsen tidspunkter for de kommende to bestyrelsesmøder:



Tirsdag den 6. marts kl. 9.00 – 10.30
Torsdag den 7. juni kl. 9.00 – 15.00 (ekskursion)

De to møder i efteråret indkaldes af sekretariatet.
Resten af dette punkt blev af tidsmæssige årsager ikke behandlet på bestyrelsesmødet.
Nye bestyrelsesmedlemmer blev tilbudt at blive efter mødet og få en nærmere introduktion. NP takkede ja til dette tilbud.
5. Orientering om projektet Geopark Det Sydfynske Øhav
De fire ejerkommuner har i august og september 2017 besluttet, at Naturturisme I/S skal
arbejde på, at få Det Sydfynske Øhav certificeret som en UNESCO Global Geopark. Et opdrag Naturturisme I/S allerede er godt i gang med i form af blandt andet en god og konstruktiv dialog med land- og skovbrugets organisationer.
I december 2017 har Kulturministeren imidlertid rettet henvendelse til alle kommuner,
kulturinstitutioner m.fl. med en opfordring til at indsende forslag til den såkaldte tentativliste til UNESCO Verdensarv. På baggrund af ministerens henvendelse, har FaaborgMidtfyn Kommune foreslået de tre øvrige ejerkommuner, at indsende en ansøgning til ministeren med forslag om Det Sydfynske Øhav som Verdensarvslokalitet.
I forhold til den igangværende bottom-up proces for geoparken og de kommende aktiviteter, ønskede TT afklaring af bestyrelsens holdning til, hvorvidt Naturturisme I/S skal arbejde videre med en geopark eller om der i stedet er et fælles ønske om at fokusere på
en Verdensarvsansøgning, hvor et forslag til tentativlisten i givet fald skal indsendes til
Kulturministeren inden den 16. marts.
TT havde inviteret geolog Annette Petersen fra GEON, som har stor viden og erfaring fra
både UNESCO Geoparker og Verdensarv, så bestyrelsen kunne stille opklarende spørgsmål til hende vedr. de to forskellige UNESCO-udnævnelser.
Konklusion
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.
6. Orientering om igangværende projekter
Der henvises til den fremsendte projektstatus.
7. Orientering om kommende projekter
Dette punkt blev af tidsmæssige årsager ikke behandlet på bestyrelsesmødet.
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8. Eventuelt
MR foreslog, at TT tilbyder kommunerne at komme rundt og præsentere Naturturisme I/S
for de nye kommunalbestyrelsesmedlemmer, for at give dem indsigt i organisationen som
helhed og de projekter man arbejder med.
Der var opbakning til dette fra de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
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