Mødereferat 3. marts 2016

Bestyrelsesmøde i Naturturisme I/S den 3. marts 2016
Dato:
Tidspunkt:
Sted:

Torsdag den 3. marts 2013
kl. 10.00 – 12.30. Efter mødet serveres sandwich.
Abildvej 5A, Svendborg

Deltagere:
Bestyrelsesmedlemmer:
• Jens Elmgreen – formand (JE)
• Flemming Madsen – næstformand (FM)
• Henrik Nielsen (HN)
• Brian Dalsgaard (BD)
• Stephanie Terndrup (ST)
• Carl Jørgen Heide (CJH)

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

Tilknyttede bestyrelsesmedlemmer:
• Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn (CA)
• Niels Rasmussen (NR)
• Michael Martin Jensen (MMJ)
• Anders Ulrich (AU)
• Kristian Grønbæk Andersen (KGA)

Dansk Skovforening
Centrovice
Friluftsrådet
Turisterhvervet
Region Syddanmark

Følgegruppe:
• Kristian Gernow (KG)
• Jani Lis Hansen (JH)
• Jakob Harrekilde Jensen (JHJ)
• Peter Thor Andersen (PTA)
• Anne Høyby (AH)
• Ole Tyrsted Jørgensen (OTJ)

Svendborg Kommune
Langeland Kommune
Naturstyrelsen, Fyn
Øhavsmuseet
Udvikling Fyn
Faaborg-Midtfyn Kommune

Sekretariatet:
• Tina Fogh Aagaard (TFAA)
• Søren Lisby (SL)
• Nina Brandt Jacobsen (NBJ)
• Kewin Kamelarczyk (KK)

Naturturisme
Naturturisme
Naturturisme
Naturturisme

Afbud:
• Hans Jørgensen
• Mads Boeberg Hansen
• Ole Bloch-Petersen
• Allan Harsbo
• Christian Tønnesen
• Niels Skovlund
• Kimma V. Thomsen
• Anne Mette Wandsøe

Faaborg-Midtfyn Kommune
Ærø Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Turisterhvervet
Faaborg-Midtfyn Kommune
Svendborg Kommune
Ærø Kommune
Turistbureauerne – TEL

Udeblevet:
• Christian Pedersen

Turistforeningerne

I/S
I/S
I/S
I/S
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Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt af bestyrelsen.
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet torsdag den 5. november 2015
Referatet blev godkendt af bestyrelsen.
3. Status for økonomi
Med udgangspunkt i de fremsendte bilag præsenterede TFAA og SL kort den økonomiske
status, herunder det foreløbige regnskab for 2015, budgettet for 2016 – 2018, samt den
likviditetsmæssige status pr. 31. december 2015.
Beslutning:
Bestyrelsen tog den økonomiske status pr. 29. februar 2016 til efterretning.
4. Interreg - REACT
NBJ præsenterede kort REACT projektets status og indhold. Herunder konkrete eksempler
inden for de enkelte temaer, samt hvordan Naturturisme I/S vil styrke forretningsudviklingen hos det lokale turisterhverv.
Beslutning:
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
5. Præsentation af AQTIV idrætsanlæg i havne, herunder projekt AQTIV Bagenkop:
TFAA introducerede baggrunden for dette punkt på dagsordenen og bød velkommen til
Ivan Nielsen – en Ildsjæl fra Bagenkop, Jacob Færch fra Lokale- & Anlægsfonden samt
Mads Lund fra arkitektfirmaet MLRP.
Ivan Nielsen præsenterede kort sig selv og det lokale ildsjæleprojekt i Bagenkop, som han
har været en væsentlig del af. En indsats som blandt andet har ledt til AQTIV projekt Bagenkop.
Herefter fortalte Jacob Færch om hele baggrund for AQTIV konceptet, som bygger ovenpå
havnebadkonceptet, som Lokale- & Anlægsfonden også har været med til at udvikle og
etablere rundt om i Danmark. Målet med AQTIV er at skabe bedre rammer for udvikling af
maritime udfoldelsesaktiviteter i havne og langs kysten. Jacob Færch præsenterede det
overordnede idekatalog, og han kan se nogle virkelig spændende perspektiver ved et AQTIV projekt i Bagenkop Havn.
Til sidst gennemgik Mads Lund det konkrete projektoplæg for Bagenkop Havn. Med udgangspunkt i et koncept, der både indeholder vandkultur og vanduniversitet, vil man skabe et spændende og seværdigt AQTIV projekt i Bagenkop Havn, som inden for en overkommelig økonomisk ramme på omkring kr. 7 mio., favner bredt i forhold til aktiviteter
og målgrupper. Se venligst vedlagte projektoplæg.
Kommentarer fra bestyrelsen
CA henstillede til, at man ret hurtigt tager kontakt til den lokale DN afdeling og får dem
involveret positivt i projektet.
AU foreslog, at man tager kontakt til Dansk Sejlunion, da Bagenkop også kan danne en
publikumsvenlig ramme for matchrace.

2

Mødereferat 3. marts 2016

MMJ var meget positiv, og så projektet som et gennemtænkt koncept, der ligesom et møbel let kan placeres og implementeres, hvor det er ønsket. Han påpegede vigtigheden af,
at der i projektet bliver taget højde for vind og vejrforhold, samt ikke mindst de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
Hertil kunne Mads Lund oplyse, at de i forhold til sikkerhed arbejder tæt sammen med
Trygfonden – og hvad angår vejrforhold henter de en masse relevant data fra en stor database fra Dansk Teknologisk Institut.
KG spurgte til drift og vedligeholdelse af anlægget, da man må formode, at det hurtigt
kan få et slidt udtryk som følge af vand og vejrlig.
Hertil svarede Mads Lund, at der findes meget effektive produkter, som begrænser vedligeholdelsen. Meget afhænger også af det materialevalg der foretages.
Den fremtidige drift af anlægget skal ifølge Ivan Nielsen løftes af Langeland Kommune.
OTJ tilbød at projektinteressenterne indledningsvist komme på besøg i Faaborg og bliver
præsenteret for erfaringsgrundlag fra havnebadet i Faaborg med henblik på, at der kan
tages behørig højde herfor i Bagenkop.
Afslutningsvist opfordrede BD bestyrelsen til at bakke op om projektet og tiltræde sekretariatets indstilling om at gå ind i projektet. Gennem hans involvering ildsjæleprojektet i
Bagenkop, som politisk repræsentant for Langeland Kommune i, har han stor tillid til projektets relevans og lokale opbakning.
Beslutning:
Bestyrelsen godkendte, at Naturturisme I/S indtræder som projektleder for projekt AQTIV
Bagenkop under forudsætning af:
o
o
o

at projektet modnes tilstrækkeligt til at kunne forelægges for fonde
at der indgår midler til projektledelse i det økonomiske grundlag for projektet
at der er enighed om projektorganisationen

6. Status for visse igangværende projekter:
Under henvisning til den fremsendte oversigt over igangværende projekter gennemgik
TFAA status for enkelte projekter:
En sejlerdestination i særklasse - projektændringer
Projektet har fået tilsagn om støtte fra LAG SØM og LAG Småøerne, hvilket omfatter Sydfyn og de mindre øer i Øhavet.
Men projektet har fået afslag fra den lokale LAG for Langeland og Ærø med henvisning om
i stedet at søge den kommende Fiskeri LAG for området i efteråret 2016.
Da det ikke vil give mening at køre et forskudt parallelforløb af projektet, har sekretariatet besluttet at udskyde opstarten af projektet til ultimo 2016 og med forventet afslutning
ultimo 2018, idet projektstart fortsat forudsætter tilsagn fra Fiskeri LAG.
Geocaching - kvalitetsudvikling af Øhavsstien
I samarbejde med en gruppe engagerede geocachere her på Fyn, er Naturturisme I/S ved
at få etableret en række nye cache langs Øhavsstien. Det vil selvfølgelig ske i samarbejde
med de involverede lodsejere, hvor cachen bliver etableret.
De mange cache skal være med til at trække flere nye målgrupper ud på Øhavsstien og
især børnefamilier, hvor skattejagt er en populær aktivitet.
Kommentarer fra bestyrelsen:
CA opfordrede til, at de nye cache bliver placeret så tæt på Øhavsstien som muligt, så
man undgår, at ”skattejægerne” løber rundt på marker, i skove, ved mindesmærker mv.
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Åbning af Smakke- og Naturcentret på Strynø,
Den nye trædesten ved Smakke- & Naturcentret på Strynø bliver formelt indviet fredag
(Bededag) den 22. april 2016 fra kl. 11 – 14. Formel indbydelse med program vil blive
udsendt senere.
I forbindelse med indvielsen indsættes der en ekstra færge på afgangen kl. 10.10 fra
Rudkøbing, således der er plads til få mange som muligt.
Såfremt nogen fra bestyrelsen deltager i arrangementet og for at sikre plads på færgen,
skal man snarest sende besked om dette til Nanna Kirstine Heinrich på mail
nanna.heinrich@svendborg.dk. Invitation vil blive udsendt, men tilsagn modtages gerne
hurtigst mulig.
Åbning af Mountainbikerute i Egebjerg Bakker
Mountainbikeruten i Egebjerg Bakker – ”Skovhuggeren” vil blive formelt åbnet lørdag den
23. april. Der vil senere blive udsendt en formel indbydelse med program.
Kommentarer fra bestyrelsen:
CA kunne supplere med, at projektet er meget vellykket, og alt er forløbet over al forventning. Der er over 100 frivillige som hele tiden arbejder på stien, og der er over 700
som følger foreningen Skovhuggeren’s facebookside.
Beslutning:
Bestyrelsen tog ovenstående orientering om igangværende projekter til efterretning.
7. Cykelturisme, Nationalrute N8, Bike Island 2020 – Naturturismes rolle
Under henvisning til de fremsendte bilag gennemgik TFAA og NBJ kort den rolle som Naturturisme I/S vil få i det fremtidige regionale cykelnetværksarbejde Bike Island 2020.
Naturturisme I/S’ indsats skal være med til at sikre et generel løft af hele oplevelseskonceptet inden for cykeltemaet på Fyn og øerne. Et løft som i høj grad også skal styrke cykelturisme i Det Sydfynske Øhav.
Naturturisme I/S’ arbejde vil efter nærmere aftale blive honoreret på konsulentbasis.
Kommentarer fra bestyrelsen:
MMJ fremhævede vigtigheden af i netværksarbejdet at være opmærksom på målgruppen
med elcykler og den mobilitet og rækkevidde de har.
AH kunne oplyse, at Destination Fyn netop nu er ved at skabe sig et økonomisk overblik
og finde ud af, hvordan man kan sikre en samlet finansiering af projektet.
PTA efterlyste muligheden for at styrke skiltningen af de kulturhistoriske attraktioner i tilknytning til cykelruterne. NBJ oplyste, at der i arbejdet med en opgradering af Nationalrute 8 skulle være åbnet op for at styrke skiltningen også heraf.
Beslutning:
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte, at Naturturisme I/S bidrager
til at løfte udviklingen af cykelturisme, idet opgaver udenfor de fire ejerkommuner løses
på konsulentvilkår.
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8. Status for implementering af Friluftsstrategien og Formidlingsstrategien for Det
Sydfynske Øhav.
TFAA oplyste, at Naturturisme I/S internt har foretaget en første gennemgang af de to
strategier. Denne er nu via følgegruppen sendt videre til respektive nøglepersoner i kommunerne for en supplering og kommentering.
Den første gennemgang har tegnet et foreløbigt billede af mål opfyldelsen for de to strategier, hvor flere projekter allerede er gennemført.
Men der mangler dog stadig en stor del at blive realiseret, som TFAA på mødet nævnte en
række eksempler på.
Når sekretariatet har fået samlet op på input fra kommuner og andre relevante interessenter vil det samlede billede af status danne grundlag for at udarbejde et udkast til revidering og videreudvikling af de to strategier med afsæt i projekternes fortsatte relevans
set i forhold til den ønskede fremtidige udvikling af Det Sydfynske Øhav både til vands og
til lands.
Kommentarer fra bestyrelsen:
På opfordring fra TFAA fortalte PTA om projektet i Faaborg vedrørende ”Porten til Øhavet”. PTA oplyste bland andet, at eftersom Øhavsmuseets geografiske formidlingsradius
ikke rækker ud over Faaborg-Midtfyn Kommune, arbejdes der med at udstillingen får en
tematisk tilgang, hvor de enkelte kulturinstitutioner uden for Faaborg-Midtfyn Kommune
repræsenterer et tema. Eksempelvis søfartshistorien qua Marstal Søfartsmuseum, den
kolde krig qua Langelandsfortet osv..
Vedrørende grejbanker gjorde MMJ opmærksom på, at grejbanker kræver ejerskab og
driftsansvar, hvilket kan gøre det vanskeligt at få etableret nye. Men der arbejdes for tiden på etablering af en ny grejbase ved Bittenhus. Naturturisme er også inviteret til at
bidrage til dette arbejde.
MMJ gjorde også opmærksom på, at Lejrskolekonceptet har haft store udfordringer som
følge af den nye folkeskolereform, der har medført en generel nedgang af lejrskoleophold.
At projektet kræver mere tid er derfor kun naturligt.
Beslutning:
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
9. Eventuelt
Der var ikke noget til dette punkt.
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