Referat
Bestyrelsesmøde Geopark Det Sydfynske Øhav
Dato og tid:

18. august 2021 kl. 10 - 11

Sted:

Online på Microsoft teams

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 FG), 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

Sekretariatet

Rasmus Elmquist Casper
Søren Lisby
Dorthe Møller-Andersen
Kewin Kamelarczyk
Maren Madsen
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Afbud/fravær

Rasmus Hessum Hansen, Destination Fyn (Erhvervshus Fyn)
Jakob Harrekilde Jensen, Naturstyrelsen Fyn
Kirsten Johansen, Ærø Kommune
Søren Bach-Hansen (formand følgegruppen), Svendborg Kommune
Lars Tribler, Faaborg-Midtfyn Kommune
Christian greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, Dansk Skovforening (Skovbruget
Morten Brixtofte Petersen, Region Syddanmark (Regionsrådet)
Bjarne Nielsen (næstformand), Langeland Kommune
Ole Tyrsted Jørgensen (næstformand), Faaborg-Midtfyn Kommune
Carl Jørgen Heide, Ærø Kommune
Heidi Juul Madsen, Faaborg-Midtfyn Kommune

Dagsorden
1.

Velkomst – v/formanden
Hans Stavnsager bød velkommen til bestyrelsesmødet.

2.

Godkendelse af dagsorden – v/formanden
Dagsorden blev godkendt.

3.

Godkendelse af referat fra sidste møde – v/formanden
Referat fra bestyrelsesmødet den 23. juni er vedlagt denne dagsorden til godkendelse.
Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
•

Bestyrelsen godkender referat fra bestyrelsesmødet den 23. juni 2021

Beslutning:
Bestyrelsen godkendte bestyrelsesmødereferatet den 23. juni 2021 uden
bemærkninger.
Bilag
•

4.

Bilag pkt. 3 - Referat bestyrelsesmøde i Geopark DSØ den 23. juni 2021

Opsamling på studietur til Geopark Vestjylland – v/formanden og Rasmus
Elmquist Casper
Mødets hovedpunkt indeholder en fælles opsamling og refleksion i forlængelse af
ekskursionen til Geopark Vestjylland. Alle som deltog opfordres til at reflektere kort
over turen som helhed og kommentere på særligt interessante iagttagelser.
Opsamling og refleksion vil kvalificere det fremadrettede arbejde i såvel
projektgrupper som sekretariat.
Kommentarer fra bestyrelsen og sekretariatet
Generelt har det været en rigtig god tur, der har givet et godt indblik i hvordan man
arbejder med synlighed, hvilken økonomi der er nødvendig, det store potentiale for
lokal forankring og frivillighed, samt nytteværdien af samarbejder med andre
geoparken. Endvidere gav turen også en smule tryghed i forhold til, hvad der
kræves for at blive udpeget som en UNESCO Global Geopark.
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Sidst har det at være sammen afsted på tur givet anledning til megen god dialog på
tværs og gode drøftelser i forlængelse af de fælles oplevelser.
På mødet kom blandt andet følgende kommentarer:
•

Geopark Vestjylland (GV) formidler budskaber i kraft af mange geoparkcorners.
Oddesundtårnet har givet inspiration til hvordan vi kan arbejde med formidling i
Geopark DSØ.

•

Samarbejdet og opbakningen fra de frivillige, samt fortællingen om GV fra
lokale organisationer var inspirerende. Formidling, forankring og frivillighed er
områder som vil have stort fokus i geopark DSØ i den kommende tid. Både i
form af partnerskaber og udarbejdelse af en strategi for frivillighed. Geopark
DSØ skal have gang i en dialog de eksisterende foreninger, lokalråd m.fl.
Hvordan kan vi styrke det arbejde de allerede laver. Håbe på at eksisterende
grupper kan se, at geoparken kan virke som en megafon for deres egne
budskaber. Sekretariatet arbejder på at få lavet en formidlingsvogn for
geoparken, som kan komme ud i hele geoparken og fortælle om denne.

•

Være opmærksom på, at kærligheden til sit lokalområde er bærende for de
frivillige. De frivillige sælger først og fremmest deres lokalområder og ikke
nødvendigvis kommuner eller geoparken som helhed.

•

Geopark DSØ er til gengæld bedre organiseret og har ift. GV stor politisk
opbakning.

•

Region Midtjyllands økonomiske engagement i GV bør være et incitament for
Geopark DSØ i relation til en samarbejdsaftale og medfinansiering fra Region
Syddanmark.

•

Driftsøkonomisk er Geopark DSØ, som udgangspunkt bedre stillet end GV,
hvilket også giver sidstnævnte en række udfordringer i forhold til at sikre en
løbende udvikling og formidling af GV.

•

Landbruget har ikke mærket noget negativt til GV. Der har ikke på noget
tidspunkt været kritik fra landbruget ifm. GV, hvilket beroliger landbrugets
repræsentant i GDSØ.

•

Partnerskaber er relevante og kan være med til at styrke formidlingen.
Eksempelvis kan Klintholm I/S med deres sårbare naturområder og geosite
blive en aktiv medspiller i formidlingen af disse lokaliteter.

•

Det var en beroligende og positiv oplevelse i forhold til at se, hvad der reelt skal
til for at blive udpeget som en UNESCO Global Geopark. Samtidig er det klart, at
der er tale om en udviklingsproces, som fortsætter længe efter en UNESCOudnævnelse.

•

Endelig var det en positiv oplevelse at møde GV og deres meget åbne tilgang til
deres arbejde. Det er vigtigt at der fastholdes en åben og tæt dialog med GV –
og vi bør naturligvis gengælde værtskabet, når der viser sig en anledning til et
besøg i Geopark DSØ.

Konklusion
Opsamlingen viste, at det har været en god og relevant tur, der har givet nyttig
viden om, hvad en UNESCO Global Geopark er og hvad der skal til, samt tryghed i
forhold til det arbejde der ligger forude.
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5.

Orientering om arbejdet med geoparkens etablering
– v/Rasmus Elmquist Casper
På mødet vil Rasmus Elmquist Casper give en kort orientering om
projektstyregruppernes arbejde med etablering af geoparken, samt en status på
sekretariatets arbejde.
Referat
På sidste møde gav Rasmus en temmelig grundig gennemgang af arbejdet i
projektgrupperne, hvorfor denne orientering er lidt mere kortfattet.
Undervisning
I efteråret skal 30 klasser afprøve de nye undervisningsforløb. Planen er, at de skal
være tilgængelige for alle skoler i starten af 2022.
Partnerskaber
Projektstyregruppen har besluttet at kvalificere arbejdsgruppens sammensætning,
Som et led i strategiprocessen går arbejdsgruppen nu i gang med at udarbejde en
bruttoliste og kontakte de første potentielle partnere.
Skiltning
Ole Tyrsted Jørgensen og Rasmus har dagen før haft et godt og konstruktivt møde
med Vejdirektoratet angående skiltning af geoparken på Svendborgmotorvejen. De
har lovet et hurtigt svar.
Besøgscenter og formidling
Der skal laves en plan for besøgscentrene i alle fire kommuner, således alle fire
besøgscentre opfylder forventningerne til et besøgscenter.
Lokaliteten for besøgscentret i Svendborg og Langeland er på plads, men der
mangler fortsat endelig afklaring på Ærø.

Derudover har Rasmus været ude og præsentere geoparken for
kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn og Svendborg Byråd, hvilket er gået godt.
Rasmus tilbyder lignende oplæg for kommunalbestyrelserne på Langeland og Ærø.
I forlængelse af det kommende kommunalvalg vil det være relevant at gentage
præsentationerne for de nye kommunalbestyrelser.
I samarbejde med de fire ejerkommuner er sekretariatet ved at give et høringssvar
på den kommende havplan. Man har besluttet at give et fælles høringssvar på tværs
af de fire kommuner, med geoparken som afsender. Høringssvaret bliver inden for
den nærmeste fremtid behandlet i alle fire kommuner.
Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
•

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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6.

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.13. august 2021
Referat
Med udgangspunkt i det fremsendte bilag, gjorde Rasmus blandt andet
opmærksom på, at Sinebjerg Markhus projektet nærmer sig sin afslutning og bliver
indviet den 12. september, hvilket bestyrelsen har fået en invitation til. Markhuset er
et godt lokalt projekt, der er et eksempel på hvordan frivillige kræfter godt
understøttet af geopark sekretariatet kan udrette flotte resultater.
Endvidere bliver MTB sporet og teknikbanen i Svanninge Bakker indviet lørdag den
16. oktober. Et projekt som er gennemført med stor opbakning fra alle involverede
parter og fonde.
Med hensyn til projektet ”Destination Fyn Herregårdsruten” er der lavet en aftale
med Destination Fyn om hvilke opgaver der skal løses frem til projektets udløb i
sommeren 2022.
Kommentarer fra bestyrelsen
Hans Stavnsager kunne oplyse, at kommunerne har afholdt møde med Christian
Ahlefeldt omkring mulighed for afvikling af kommercielle arrangementer på
Øhavsstien. Der er foreløbig kommet nogle løsningsforslag, som man arbejder
videre med.
I forbindelse med, at Hans Jakob Clausen ville gerne vide, hvorvidt lodsejerne er
involveret i arbejdet omkring etablering af selve Herregårdsruten, kunne
sekretariatet oplyse:
•

At Geoparksekretariatet ikke er involveret i dette arbejde, som udføres af
Destination Fyn.

•

At man har valgt at anlægge Herregårdsruten på offentlige veje og stier, hvorfor
den umiddelbart ikke involverer private lodsejere.

Endvidere indbød Tonni Hansen til at kontakte Langeland Kommune, såfremt
lodsejerne har brug for yderligere oplysninger omkring Herregårdsruten eller andre
tilsvarende initiativer.
Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
•

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Bilag
•

Bilag pkt. 6 – Projektstatus for Geopark DSØ pr. 13. august 2021
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7.

Økonomisk status – v/Søren Lisby
Med udgangspunkt i vedlagte bilag vil Søren Lisby give en kort redegørelse for
sekretariatets økonomiske status.
Referat
Med udgangspunkt i de fremsendte bilag gav Søren Lisby en kort gennemgang af
den økonomiske status.
Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
• Bestyrelsen tager orienteringen om den økonomiske status til efterretning
Beslutning
Bestyrelsen tog orienteringen om den økonomiske status til efterretning.
Bilag

8.

•

Bilag pkt. 7 – Økonomisk status for Geopark DSØ

•

Bilag pkt. 7 – Likviditetsopfølgning pr. 30. juni 2021 – Geopark DSØ

•

Bilag pkt. 7 – Notat til likviditetsopfølgning pr. 30. juni 2021 – Geopark DSØ

Evt.
Peter Thor Andersen kunne oplyse, at Øhavsmuseet i samarbejde med Faaborg-Midtfyn
Kommune, den 28. september kl. 15 -17 laver en lancering af den af den nye udgave af
TRAP Danmark bind 20, omfattende Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland og Ærø.
Her vil man blandt andet introducere geoparken.
Michael Martin Jensen kunne fortælle, at der fortsat arbejdes på etablering af et
Øhavsakademi ved Bittenhus som er et projekt med store muligheder.

GEOPARK DET SYDFYNSKE ØHAV // FREDERIKSGADE 12, STUEN // DK -5700 SVENDBORG
TEL: +45 62 23 30 45 // WWW.NATURTURISME.DK // CVR NR. 40404929

