Referat

Bestyrelsesmøde Geopark Det Sydfynske Øhav
Dato og tid:

4. maj 2021 kl. 10 - 12

Sted:

Fremtidsfabrikken, Frederiksgade 8, 5700 Svendborg – lokale ”Værkstedet”

Kommunale
bestyrelsesmedlemmer
(BM):

Hans Stavnsager (formand), Faaborg-Midtfyn Kommune
Bjarne Nielsen (næstformand), Langeland Kommune
Bo Hansen, Svendborg Kommune
Tonni Hansen, Langeland Kommune
Ole Wej Petersen, Ærø Kommune
Henrik Nielsen, Svendborg Kommune
Lars Tribler, Faaborg-Midtfyn Kommune
Carl Jørgen Heide, Ærø Kommune

Tilknyttede
bestyrelsesmedlemmer
(TB):

Peter Thor Andersen, Vores Faaborg og Egn (Turistforeningerne)
Christian greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, Dansk Skovforening (Skovbruget)
Hans Jakob Clausen, Centrovice (Landbruget)
Rasmus Hessum Hansen, Destination Fyn (Erhvervshus Fyn)
Michael Martin Jensen, Friluftsrådet Sydfyn (Friluftsrådet)
Morten Brixtofte Petersen, Region Syddanmark (Regionsrådet)
Anders Ulrich, Gorilla Park (Turisterhvervet)
Ellen Korsgaard, DN Faaborg-Midtfyn (Danmarks Naturfredningsforening)

Følgegruppemedlemmer
(FG):

Søren Bach-Hansen (formand), Svendborg Kommune
Ole Tyrsted Jørgensen (næstformand), Faaborg-Midtfyn Kommune
Rikke Fink, Langeland Kommune
Kirsten Johansen, Ærø Kommune
Heidi Juul Madsen, Faaborg-Midtfyn Kommune
Jakob Harrekilde Jensen, Naturstyrelsen Fyn
Kim Furdal, Ærø Museum
Anja Mia Haas, Svendborg Event

Deltager online

Carl Jørgen Heide, Ærø Kommune
Bjarne Nielsen. Langeland Kommune
Morten Brixtofte Petersen, Region Syddanmark
Heidi Juul Madsen, Faaborg-Midtfyn Kommune
Kim Furdal, Ærø Museum
Rikke Fink, Langeland Kommune

Afbud:

Kirsten Johansen, Ærø Kommune
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Referat:
1.

Velkomst – v/formanden
Formanden bød velkommen og af hensyn til den nye leder var der en kort
præsentationsrunde.

2.

Præsentation af ny leder for sekretariatet – v/formanden
Den nye leder af sekretariatet – Rasmus Elmquist Casper, gav en kort præsentation af
ham selv og hans baggrund for at søge jobbet.

3.

Godkendelse af dagsorden – v/formanden
Mødets dagsorden blev godkendt.

4.

Godkendelse af referat fra sidste møde – v/formanden
Referatet fra den 3. marts 2021 blev godkendt.

5.

Orientering om arbejdet med geoparkens etablering
– v/ Heidi Juul Madsen og Rasmus Elmquist Casper
På mødet vil Heidi Juul Madsen og Rasmus Elmquist Casper henholdsvis give en
orientering om projektstyregruppernes arbejde med etablering af geoparken, samt en
status på sekretariatets arbejde med den strategiske udviklingsplan og ansøgning.
Referat:
Heidi Juul Madsen gav en orientering af organiseringen omkring kommunernes
involvering omkring programledelsen og de fire projektstyregrupper omkring
undervisning, partnerskaber, besøgscentre og infrastruktur.
Der er fremdrift i alle projektsyregrupper.
Undervisning har indgået et samarbejde med UCL omkring udvikling af
undervisningsmaterialer til skolerne.
Arbejdsgruppen under Partnerskaber har været på studietur til Rømø, hvor de har fået
inspiration fra Nationalpark Vadehavets arbejde med partnerskaber, som skal indgå i det
kommende strategiarbejde for partnerskaber i geoparken.
Infrastruktur og faciliteter har taget initiativ til at få sat piktogrammer op i forbindelse med
de nuværende oplevelseslokaliteter, vandrestier mv.
Gruppen med besøgscentre får etableret et besøgscenter på havnen i Faaborg, der skal
stå klar til den 16. juni i forbindelse med Øhavsmuseets nye udstilling.

Rasmus Elmquist er imponeret over ildhuen og engagementet i projektgruppernes. Han
håber med sin repræsentation i alle grupper at kunne sikre, at de alle arbejder i en fælles
retning.
Ligeledes er inddragelse et nøgleord i processen. Eksempelvis er det vigtigt at inddrage
relevante interessenter ind i arbejdet med udvikling af Partnerskaber.
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Et andet eksempel er arbejdet med Undervisning, hvor man er i gang med at kvalificere
materialet ved at inddrage de nuværende forløb og aktører, hvor en vigtig ressource er de
lokale kræfter og viden.
Med hensyn til udviklingsplanen, er det Rasmus’ vurdering, at den nuværende udgave
sætter sig mellem to stole. Den fungerer både som et formidlingsmateriale til
omverdenen og som et strategidokument. Det bør være et strategidokument, som laves i
samarbejde med bestyrelsen.
I arbejdet med besøgscentre og ”Geopark corners” anvendes 80-20 reglen – 80% skal
give mening i den konkrete kontekst og være vinklet lokalt - 20% kan være generelt. Det
er afgørende, at den lokale vinkel er dominerende, så Geoparken bliver værdiskabende
for samarbejdspartnerne – de lokale museer f.eks.
Der bliver p.t. ikke arbejdet ret meget med ansøgningen. Den skal først være færdig til
november 2022 og lige nu handler det om at få etableret geoparken. Ansøgningen
handler i høj grad om at dokumentere det, som der er etableret, hvorfor den må vente til
arbejdet er udført.
Bemærkninger fra bestyrelsen:
o

Godt med det lokale fokus (80%). Når Øhavsmuseet åbner i juni, vil der dukke
spørgsmål op om geoparken, som vil blive adresseret sekretariatet.

o

Det er vigtigt at få inddraget SDU i forbindelse med forskning. Friluftsrådet har gode
erfaringer med et samarbejde med dem. Husk også arbejdet med Øhavsakademiet,
som kan generere formidlingskræfter til geoparken og stille ressourcer og faciliteter til
rådighed for geoparkens arbejde.

o

Vigtigt man kan dokumentere en fremdrift i projektet, når det er er så langstrakt som
det er. Det er en god motivationsfaktor at se synlige resultater af sit arbejde.

o

Også vigtigt at der kommer formidling omkring etableringen af geoparken, som
forklarer hvorfor der kommer et besøgscenter, skilte på lokaliteter mv.

o

Destination Fyn vil gerne kvittere for den nye organisering. Det tydeliggør arbejdet for
Destination Fyn og dermed også hvor de kan spille en rolle i arbejdet. Det gælder helt
aktuelt både det nye bevilgede vandreprojekt ”HIKE” og de nye initiativer omkring
bæredygtighed.

o
Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
•

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6.

Kort status på dialogprocessen mellem Skovforeningen og kommuner om
Øhavsstien –v/Ole Tyrsted Jørgensen
Ole Tyrsted Jørgensen giver en kort status på den igangværende dialogproces mellem
Dansk Skovforening og kommuner omkring Øhavsstien.
Referat:
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Ole orienterede kort om den nuværende dialog med skovejerne og kommunerne omkring
risikotræer.
Kommunerne er nu nået frem til et oplæg til hvordan man kan håndtere dette, som vil
blive præsenteret skovforeningen på et snarligt kommende møde.
Christian Ahlefeldt har set oplægget og han er glad for, at kommunerne vil besigtige i to
år, for at få den fornødne indsigt i problemstillingen. Skovforeningen vil gerne have, at
ansvaret for de gående flyttes over på kommunerne. Problemstillingen kan også være
aktuel for landbruget, hvorfor de også bør inddrages i processen.
Ole oplyste, at der er planlagt en studietur til Kyst til Kyst stien i Jylland, hvor man håber at
blive inspireret af deres tilgang til samarbejdet med lodsejerne.
Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
•

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7.

Orientering om øvrige aktiviteter i sekretariatet – v/Rasmus Elmquist Casper
Rasmus Elmquist Casper giver en kort orientering om de øvrige aktiviteter i sekretariatet. I
den forbindelse er der vedlagt bilag til pkt. 6 – Projektstatus for Geopark DSØ pr. 1. maj
2021.
Referat:
Rasmus gav en kort info om sekretariatets igangværende arbejde. Sekretariatets
medarbejdere har været under pres længe og det kan godt mærkes. Medarbejderne er
erfarne eksperter, som er en stor ressource. Der mangler stadig nogle kompetencer
omkring kommunikation.
Formidlingen af geoparken er en svær opgave. Der er mange opfattelser af hvad en
geopark er. Det er vigtigt at geoparken bidrager til hele områdets fælles identitet - hvem
er vi, hvor kommer vi fra og hvor skal vi hen. Fortællingen om det der var en gang og det
der findes i dag, er begge meget relevante for geoparken.
Der skal laves en kommunikationsplan for geoparken og sekretariatet, med det mål at få
forankret geoparken lokalt. Et arbejde som vi gerne vil have bestyrelsen involveret i,
Derudover er det en målsætning, at der på sigt laves et årligt event omkring geoparken.
Der skal etableres et videnskabeligt råd inden for den nærmeste fremtid. Den skal være
en vigtig brik i sekretariatets arbejde omkring forskning. Forskning skal være en af de
bærende elementer i geoparken i samarbejde relevante aktører Endvidere kan vi bruge
forskningen til at få afklaret eksempelvis hvad og hvordan turismen påvirker området.
Der skal arbejdes med frivillighed gennem engagement hos foreninger til at indgå et
arbejde omkring beskyttelse, formidling og udvikling af geoparken.
Sekretariatet har en vision for undervisning. Der skal etableres en fælles platform for
undervisningstilbud med afsæt i et kort / app, hvor man kan finde tilbud i hele Det
Sydfynske Øhav.
Endelig har sekretariatet fokus på bæredygtig udvikling, for at passe på og udvikle i
overensstemmelse de ressourcer og rammer der er til stede.
Bemærkninger fra bestyrelsen:
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o

Der er midler på universiteterne til forskning som kunne være relevant for geoparken.

o

Skovforeningen glæder sig over, at der er fokus på bæredygtighed. Kunne være
interessant at lave et projekt omkring en bæredygtig udvikling af turisme i forhold til
adfærd, brug og belastning.

o

Kommunikation af geoparken må være den største og vigtig opgave. Citta Slow er et
eksempel på, hvor svært det kan være at nå ud til alle. Det kommer ikke af sig selv.

o

Vigtigt vi fokuserer på de mest relevante verdensmål.

o

Events er en god måde ide. Eks. Ørstedsprisen er et godt eksempel på at få skabt
opmærksomhed hos de lokale.

o

Markedsføring fungerer godt med influencere.

o

Museerne er forskningsinstitutioner og vil glæde sig til at samarbejde med
sekretariatet omkring forskning.

o

Hvis man vil noget forskningsmæssigt, er det vigtigt at afsætte de nødvendige midler
til dette arbejde ellers kan man risikere at det ikke bliver til noget.

Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
•

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Bilag
•

8.

Bilag pkt. 7 – Projektstatus for Geopark DSØ pr. 1. maj 2021.

Økonomisk status – v/Søren Lisby
Søren Lisby vil på mødet præsentere et oplæg til budget for 2021 – 2023, samt give en
redegørelse for sekretariatets øvrige økonomiske status.
Referat:
Formanden gennemgik kort den fremsendte redegørelse. Der var ingen bemærkninger
eller spørgsmål fra bestyrelsen.
Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
•

Bestyrelsen godkender budget for 2021-2023

•

Bestyrelsen tager den økonomiske status pr. 4. maj 2021 til efterretning

Beslutning
Bestyrelsen godkendte budgetudkast for 2021 – 2023, samt tog den økonomiske status pr.
4.maj 2021 til efterretning.
Bilag
•

Bilag pkt. 8 – Geopark DSØ Økonomisk redegørelse pr. 4. maj 2021

•

Bilag pkt. 8 – Geopark DSØ Budget 2021 – 2023

•

Bilag pkt. 8 – Geopark DSØ Likviditetsopflg. pr. 31. marts 2021
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9.

•

Bilag pkt. 8 – Geopark DSØ Notat Likviditetsopflg. pr. 31. marts 2021

•

Bilag pkt. 8 – Geopark DSØ Likviditetsbudget 2021-2023

•

Bilag pkt. 8 – Geopark DSØ Notat til likviditetsbudget 2021 - 2023

Studietur til Geopark Vestjylland – v/ formanden
For at give bestyrelsen en større forståelse for det arbejde og de erfaringer der er
forbundet med at blive en UNESCO Global Geopark, har sekretariatet i samarbejde med
formandskabet planlagt en studietur onsdag den 11. august til Geopark Vestjylland, som
netop har opnået denne certificering.
På mødet vil formandskabet drøfte det overordnede formål med turen, samt have
bestyrelsens input til et relevant program, herunder ønsker til hvilke aktører man gerne vil
møde.
Referat:
Formanden gav en kort præsentation af målsætningen for studieturen og spurgte ind til,
om der var konkrete emner/temaer, som bestyrelsen gerne vil høre om.
o

Information og erfaring med deres arbejde omkring kommunikation. Herunder også
deres erfaring med kulturformidling.

o

Information omkring ansøgningsprocessen

o

Information om, hvordan landbruget har taget imod geoparken, samt hvordan
udviklingen af turisme vil påvirke lodsejerne

o

hvordan udvikler/arbejder man med bæredygtig turisme

Sekretariatet vil snarest sende en kalenderinvitation til bestyrelsen og de øvrige relevante
deltagere.
Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
•

Bestyrelsen godkender dato og formål for en studietur til Geopark Vestjylland

Beslutning
Bestyrelsen godkendte dato og formål for studieturen til Geopark Vestjylland.

10.

Evt.
Der var ikke noget til dette punkt.
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