Bestyrelsesmøde Geopark Det Sydfynske Øhav
Dato og tid:

24.09.2020 kl. 10.30 til 12.00

Sted:

Fremtidsfabrikken, Frederiksgade 8, Svendborg

Bestyrelsesmedlemmer
(BM):

Flemming Madsen (formand), Svendborg Kommune (Kommunalbestyrelsen)
Henrik Nielsen, Svendborg Kommune (Kommunalbestyrelsen)
Anne-Merete Mikkelsen, Faaborg-Midtfyn Kommune (Kommunalbestyrelsen)
Lars Tribler, Faaborg-Midtfyn Kommune (Kommunalbestyrelsen)
Bjarne Nielsen (næstformand) Langeland Kommune (Kommunalbestyrelsen)
Nynne Printz, Langeland Kommune (Kommunalbestyrelsen)
Ole Wej Petersen, Ærø Kommune (Kommunalbestyrelsen)
Carl Jørgen Heide, Ærø Kommune (Kommunalbestyrelsen)

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)
Peter Østergaard, DN Faaborg-Midtfyn (Danmarks Naturfredningsforening)

Følgegruppemedlemmer
(FG):

Søren Bach-Hansen (formand), Svendborg Kommune
Ole Tyrsted Jørgensen (næstformand), Faaborg-Midtfyn Kommune
Rikke Fink, Langeland Kommune (Stedfortræder for Jani Hansen)
Kirsten Johansen, Ærø Kommune
Jacob Harrekilde Jensen, Naturstyrelsen Fyn
Anne Mette Wandsøe, Turist- & Erhvervsforeningen Langeland
Kim Furdal, Ærø Museum

Afbud:

Carl Jørgen Heide, Ærø Kommune (Kommunalbestyrelsen)
Lars Tribler, Faaborg-Midtfyn Kommune (Kommunalbestyrelsen)
Anders Ulrich, Gorilla Park (Turisterhvervet)
Christian greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, Dansk Skovforening (Skovbruget)
Hans Jakob Clausen, Centrovice (Landbruget)
Rasmus Hessum Hansen, Destination Fyn (Erhvervshus Fyn)
Søren Bach-Hansen (formand), Svendborg Kommune (FG)
Jani Hansen, Langeland Kommune (FG)
Kirsten Johansen, Ærø Kommune (FG)
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Referat:
1.

Velkomst ved formanden
Formanden byder velkommen.
Det orienteres at Rikke Fink overtager pladsen fra Jani Hansen som
repræsentant for Langeland Kommune i følgegruppen. Ligeledes indtræder Kim
Furdal fra Ærø Museum i følgegruppen i stedet for Peer Henrik Hansen fra
Langelands Museum.
Grundet en del udskiftninger i BM, TB og FG det seneste år laves der
indledningsvist en navnepræsentation.

2.

Godkendelse af dagsorden
Pkt. 9 slettes fra dagsorden, da skovforeningen og landbrugsorganisationen ikke
er tilstede. Ole Tyrsted giver dog en kort status på dialogen mellem kommuner
og skov og landbrug:
Der er holdt møde den 21. august, som opfølgning på Skovforeningens og
landbrugets bekymring for en eventuelt øget risiko for, at en domstol vil kunne
placere et ansvar hos lodsejeren, såfremt en bruger af Øhavsstien bliver kvæstet
af en nedfaldet gren eller væltet træ. Skovforeningen fastholdt på mødet, at
aftalen omkring Øhavsstien er indgået med Naturturisme I/S og ikke med
ejerkommunerne, og som sådan bør løses i det regi. Mødet omhandler derfor
praktiske forhold omkring driften af Øhavsstien, som ligger hos ejerkommunerne,
og formålet er at søge at drifte stien ud fra en tilgang, der vil kunne medvirke til
at fjerne en evt. risiko for at en lodsejer kan drages til ansvar.
Det er drøftet, at der laves en øget skiltning, som oplyser om eget ansvar ved
brug af Øhavsstien. Samtidig påtænkes, at besigtigelse af Øhavsstien får øget
opmærksomhed, ligesom en standardisering af besigtigelsen samt hvordan
dokumentation heraf kan styrkes. Der planlægges en studietur til Kyst-til-KystStien fra Blåvandshuk til Vejle, for at undersøge en model for vedligehold af stien
og samarbejde mellem kommune og lodsejere. Næste møde mellem parterne i
sagen vil være i oktober
Dagsordenen godkendes.

3.

Godkendelse af referat
Referatet godkendes.

4.

Orientering om drift og ledelse af sekretariat
Som følge af, at Torbjørn Tarp fortsat er sygemeldt, gives en orientering om den
nuværende ledelse og drift af sekretariatet.
Indstilling
Sekretariatet indstiller,


at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
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Orientering / drøftelse
Formanden orienterer:


Torbjørns sygemeldingsforløb og den efterfølgende fratrædelse som er
sket efter gensidig aftale den 22. september 2020.



På baggrund af en udført undersøgelse af UNESCO ansøgningens
kvalitet og status, igangsat af kommunaldirektørerne, er der truffet en
beslutning i den politiske del af bestyrelsen at udskyde ansøgningen et
år. Undersøgelsesrapporten vedhæftes indeværende referat t.o..



Det undersøges pt. om der kan findes midlertidig ledelse til sekretariatet.



Der skal snarest igangsættes en proces om omorganisering af
geoparken for at finde en fremtidssikret model.



Først når en brugbar organisationsmodel er på plads kan en ny leder
ansættes.



Sekretariatet fortsætter arbejdet med ansøgningen, udviklingsplan,
partnerskabsprogram, synliggørelse/skiltning, udstillinger,
kommunikation, mv., men arbejdsplanerne revurderes jf. den nye
bagkant.



Ovenstående information vil blive bragt videre til borgmesterforum i den
kommende uge.



En plan for offentlig udmelding af beslutningen udarbejdes.

Beslutning:
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

5.

Økonomisk status
Der vedlægges notat og bilag vedrørende revideret budget for 2020 – 2022,
samt budgetopfølgning pr. 15. september 2020, som kort vil blive gennemgået
på mødet. I bilaget ”Økonomisk redegørelse pr. 24. september 2020” under
afsnittet ”Budget 2020 – 2022” beder sekretariatet bestyrelsen tage stilling til
tilskuddet fra de lokale turistorganisationer.
Indstilling
Sekretariatet indstiller,


at bestyrelsen tager stilling til turistorganisationernes tilskud til Geopark DSØ



at bestyrelsen godkender det reviderede budget for perioden 2020-2022



at bestyrelsen tager den økonomiske status til efterretning

Orientering / drøftelse
Formanden noterede sig, at det fremsendte budget tager udgangspunkt før den
nuværende kendte situation. Grundet de ændrede omstændigheder jf. pkt. 4 vil
budgettet med stor sandsynlighed blive ændret i nær fremtid.
Formanden gennemgår de væsentligste poster i budgettet, som har indflydelse
på det viste underskud:


reduktion i tilskuddet fra Destinations Fyns projekt; Herregårdssporet,



Forlængelse af Dorthes Møller Andersens ansættelse
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Kalkuleret bortfald af tilskud fra turistforeningerne. Søren Lisby
bemærker i relation til sidstnævnte, at der evt. skal kigges på en ny
model for samarbejde med turistforeningerne.

Beslutning:
Som følge af en forventning om en kommende ændring i den nuværende
organisering, har det udarbejdede budget ikke længere relevans, hvorfor
bestyrelsen anbefaler, at der udarbejdes et nyt budget når der er skabt klarhed.
Bestyrelsen tog endvidere orienteringen omkring budgetopfølgningen pr. 24.
september 2020 til efterretning.

6.

Ny vision og mission for Geopark Det Sydfynske Øhav
Sekretariatet for Geopark Det Sydfynske Øhav har formuleret en vision og
mission for Geopark Det Sydfynske Øhav. Resultatet af visionsarbejdet er vedlagt
som bilag A Vision og Mission og vil blive præsenteret på mødet.
I forbindelse med visionsarbejdet har sekretariatet lavet et oplæg til, hvordan
Geopark Det Sydfynske Øhav kan arbejde ind i de 10 fokusområder, som
UNESCO har udpeget som den ramme UNESCO Global Geoparks skal arbejde
ind i. Oplægget har været drøftet i følgegruppen og kommentarer herfra er
indsat med blåt i dokumentet. Oplægget er vedlagt som bilag B.
Bilag B har til formål, at angive en overordnet retning for arbejdet med den
strategiske udviklingsplan for geoparken.
Indstilling
Sekretariatet indstiller,


at bestyrelsen godkender forslag til ny vision og mission for Geopark Det
Sydfynske Øhav



at bestyrelsen tager oplægget til de 10 fokusområder for Geopark Det
Sydfynske Øhav, som den overordnede strategiske retning for
udviklingsplanen, til efterretning.

Orientering / drøftelse
Dorthe Møller Andersen gennemgår sekretariatets arbejde med vision og
mission for Geopark DSØ.
Kommentarer hertil fra de tilstedeværende:


Mission - Ordene ”innovativ” og ”bæredygtig” er buzzwords, og er måske
ikke præcise nok.



Mission - Erhvervet er måske ikke tydeligt nok – det skal skrives ind – det
skal tage et ansvar (økonomisk) og involveres via partnerskaber.

Mission - Sætningen ”Det gør vi med afsæt i …..” kan virke lidt klodset, da der er
for mange dimensioner i sætningen – formidling, typografisk, etc. Derudover er
der med udgangspunkt arbejdet med kulturtemaet i ansøgningen behov for en
revurdering af de nævnte temaer.
Beslutning
Visionen godkendes. Arbejdet med de 10 fokusområder godkendes.
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I forhold til missionen blev det besluttet, at den sidste del af missionen får en
revision, på baggrund af den indsamlede viden det seneste halve år, herunder
indspark fra museer.

7.

Status på ansøgning og etablering af Geoparken
Der gives en status på det igangværende arbejde omkring ansøgning til UNESCO
og etablering af geoparken.
Indstilling
Sekretariatet indstiller,


at bestyrelsen tager status på ansøgning og etablering af geoparken til
efterretning.

Beslutning
Punktet er gennemgået. Evalueringsrapporten vedlægges indeværende referat.

8.

Status for udvikling af den strategiske udviklingsplan for Geopark DSØ
På mødet vil bestyrelsen få præsenteret en procesplan for udviklingsplanens
forløb omkring godkendelse og borgerinddragelse. Derudover gives en status på
det igangværende arbejde.
Indstilling
Sekretariatet indstiller til bestyrelsen,


at bestyrelsen godkender procesplan for forankring af udviklingsplan



at bestyrelsen tager den øvrige præsentation til efterretning

Orientering / drøftelse
Punktet om procesplan udgår grundet de ændrede omstændigheder for
sekretariatets arbejde.
Kewin giver orientering om formålet og det foreløbige arbejde med den
strategiske udviklingsplan for Geopark DSØ. Planen skal være den langsigtede
køreplan for geoparken i perioden 2020-2030. Norrøn arkitekterne har
hovedentreprisen på opgaven, og samarbejder med sekretariatet, Connie Dyrløv
og Geon om at udarbejde planen. .Arbejdet med udviklingsplanen vil fortsætte,
på trods af de ændrede omstændigheder, men justeres således, at det tager
hensyn til de nye deadlines, ligesom en evt. ændring i organisationens
opbygning vil skulle reflekteres i det endelige resultat.
Beslutning
På grund af den seneste udvikling er der behov for en revurdering af
procesplanen, hvorfor den ikke blev behandlet på mødet.
Bestyrelsen tager den øvrige præsentationen til efterretning.

9.

Orientering om Skovforeningens anmodning ift. Øhavsstien
Der gives en kort orientering om kommunernes dialog med Dansk Skovforening,
på baggrund af henvendelsen fra Dansk Skovforening om en aftale vedrørende
risikotræer, stisløjfer og kommercielle arrangementer.
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Indstilling
Sekretariatet indstiller til bestyrelsen,


at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning
Punktet er drøftet under pkt. 2.
Bestyrelsen har taget orienteringen til efterretning.

10. Orientering om ændring af aftale omkring Herregårdsrute projektet
En konsekvens af sekretariatets prioritering af ansøgning til UNESCO og
implementering af geoparken, samt Destination Fyns ændrede strategi i forhold
til selve forløbet for Herregårdsruten, har betydet, at sekretariatets engagement i
dette projekt reduceres væsentligt.
Indstilling
Sekretariatet indstiller til bestyrelsen,


at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Orientering / drøftelse
Formanden orienterer:
En konsekvens af sekretariatets fokusering af dets ressourcer på UNESCO
ansøgningsarbejdet, samt en ændret strategi fra Destinations Fyns side i
projektet har været, at Kewins engagement i projektet Herregårsruten er blevet
nedskaleret væsentligt. Denne nedjustering betyder en nedsat indtægt til
organisationen jf. pkt. 5. Kewin vil fra december 2020 og frem til projektets udløb
juli 2021 arbejde 15 timer ugentligt i projektet.
Beslutning
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

11.

Status på øvrige projekter
Der er vedhæftet opdateret projektoversigt med status.
Indstilling
Sekretariatet indstiller,


at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

12. Orientering om øvrige aktiviteter i sekretariatet
Dorthe Møller Andersen orienterer om en række tiltage fra sekretariatet i
relation til kommunikation af geoparken:
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En ny hjemmeside er under udarbejdelse under Visit’ernes
paraply: www.geoparkdetsydfynskeohav.dk



Den planlagte kommunikationsworkshop vil blive afholdt så snart
Covid-19 situationen tillader det.



I det kommende turistmagasin for Faaborg og Svendborg vil
geoparken få en redaktionel plads.



Geoviden har lavet et temanummer om GDSØ – trykt format målrette gymnasier og skoler.



Filmmateriale og animation om øhavets tilbliven er under
udarbejdelse og skal formidle geoparken til lægmand via sociale
medier, geopark centre og corners, mv..

13. Evt.
Intet til eventuelt.
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