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REFERAT
1. Velkomst v/ formand Jens Elmgreen
JE bød velkommen til bestyrelsesmødet og til borgmester Christian Thygesen.

2. Indlæg af Faaborg-Midtfyns borgmester Christian Thygesen – Kl. 10.20 – 11.00
Borgmester Christian Thygesen fra Faaborg-Midtfyn Kommune bød velkommen og fortalte om nogle af de
mange initiativer og projekter, som kommunen arbejder med og har fokus på lige nu.

3. Godkendelse af dagsorden
Mødets dagsorden blev godkendt.

4. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet onsdag den 22. februar
Bestyrelsen godkendte referatet fra bestyrelsesmødet den 22. februar 2017, som var udsendt den 27.
februar 2017 af Søren Lisby.

5. Godkendelse af årsregnskab for 2016
SL gennemgik kort årsregnskabet for 2016 med udgangspunkt i de fremsendte bilag den 16. maj 2017
omkring årsregnskab, revisionsberetning, aftalebrev med revision og Naturturisme I/S’ bemærkninger.
Indstilling fulgt:
Bestyrelsen godkendte det fremlagte årsregnskab og revisorberetning for 2016, samt det fremsendte
aftalebrev med BDO revision. Regnskabet blev efterfølgende underskrevet af de fremmødte politiske
repræsentanter.

6. Orientering om økonomisk status for Naturturisme I/S 2017
Med udgangspunkt i de fremsendte bilag den 15. maj 2016 gennemgik SL kort den økonomiske status
opgjort den 15. maj 2017 omkring et opdateret budget for 2017-2019, som følge af tilpasninger af
årsregnskabet, samt budgetopfølgning og likviditetsstatus.
Indstilling fulgt:
Bestyrelsen godkendte det opdaterede budget for 2017-2019, og tog den øvrige orientering om
Naturturisme I/S økonomiske status pr. 15. maj 2017 til efterretning.

7. Godkendelse af strategi for Det Sydfynske Øhav frem til 2025
Som opfølgning på workshoppen på sidste bestyrelsesmøde den 22. februar 2017 er der den 15. maj 2017
til dette bestyrelsesmøde fremsendt endelig strategi for Det Sydfynske Øhav til godkendelse. En
godkendelse af strategien er samtidigt et ja til, at Naturturisme I/S går til ejerkommunerne, for at for at få
opbakning til en udviklings- og inddragelsesproces, som skal afklare grundlaget for at Det Sydfynske Øhav
kan blive en UNESCO Global Geopark.
SL orienterede om det efterfølgende dialogmøde, som Naturturisme I/S havde med land- og skovbruget
den 17. marts 2017, hvor man præsenterede indholdet og formålet med en geopark. På mødet foreslog
land- og skovbruget, at der sendes et brev ud til alle lodsejere i Det Sydfynske Øhav, med fremlægning af
planer for en Geopark – gerne opfulgt af informationsmøder, hvor der er mulighed for en åben dialog. Som
følge heraf skulle den kommunale behandling af geoparkplanerne tilsvarende udskydes, indtil der forelå en
konklusion på processen.

Naturturisme I/S tog forslaget til efterretning og drøftede det på følgegruppemødet den 2. maj, hvor også
formandskabet deltog. Her besluttede man at fastholde den oprindelige plan, og søge den kommunale
opbakning her i 2017 inden inddragelsesprocessen igangsættes. Beslutningen blev informeret til land- og
skovbruget samtidig med en mail om samme sendt til politikerne i de fire ejerkommuner.
I den efterfølgende drøftelse gav CA på vegne af Skovforeningen, Patriotisk Selskab, Centrovice og Fyns
Familielandbrug formelt udtryk for land- og skovbrugets bekymringer for den valgte fremgangsmåde for
processen i form af nedenstående partsindlæg:
”Med beklagelse kan vi konstatere, at lodsejerinddragelsen er udskudt og dialog med kommunerne
indledes som det første led i processen. Dette uagtet pointerne på vores dialogmøde d.17.marts. Vi
anbefaler fortsat at inddrage lodsejerne som det første og bemærker, at den valgte fremgangsmåde
giver tydelige associationer til processen omkring nationalparken for år tilbage. En fremgangsmåde,
der ikke tåler gentagelse for nogen parter.
Vi skal derfor udtrykke bekymring for den valgte metode, men vil naturligvis forholde os åben for
fortsat dialog al den stund, at de involverede kommuner og myndigheder kan garantere, at der ikke
på baggrund af GeoPark projektet, vil blive indarbejdet reguleringer og restriktioner af det åbne land i
kommuneplanerne eller andre rets virkende dokumenter og planer desangående.”
HJC supplerede ovenstående partsindlæg ved konkrete eksempler på de bekymringer en kommende
geopark kan medføre for skov- og landbruget.
Den efterfølgende drøftelse er kort opsummeret nedenfor:
Fra Naturstyrelsen blev der udtrykt bekymring for, hvorvidt den valgte proces er korrekt og at man bør
sørge for hurtigt at lave en inddragende proces. Man bør undgå at politikere og lodsejere kommer for langt
fra hinanden tidligt i processen.
Fra politisk side i bestyrelsen, understregede man, at det netop var tanken med den valgte proces. For at
kunne igangsætte en grundig dialogproces er der behov for et politisk mandat og økonomiske ressourcer til
at gå videre med projektet. Første skridt er derfor at få kommunens politikere til at tage stilling til GeoPark
tankerne; skal vi gå videre med at udarbejde det nødvendige beslutningsgrundlag? Hvis politisk ”ja”
igangsætter Naturturisme en inddragende dialogproces med alle relevante aktører og udarbejder et
fyldestgørende beslutningsgrundlag for endelig politisk stillingstagen.
Fra sekretariatets side opfordrede man til, at der også blev taget hensyn til det erhvervsøkonomiske
potentiale i turisterhvervet i den kommende drøftelse af en geopark.
Flere af bestyrelsens medlemmer understregede vigtigheden af gennemsigtighed i processen.
Afslutningsvist tilbød JE, at den kommende chef for Naturturisme I/S indkalder land- og skovbrugets parter,
samt Naturstyrelsen til dialogmøder, i forsøg på at komme hinanden nærmere i den kommende
inddragelsesproces.
CA takkede for formandens tilkendegivelser om, at han var opmærksom på skov- og landbrugets
bekymringer, og CA var enig i, at vi alle skal sikre en ordentlig tone i den kommende drøftelse.
Indstilling fulgt:
Bestyrelsen godkendte strategien for Det Sydfynske Øhav frem til 2025, herunder også en igangsættelse af
proces, som skal afklare den politiske og lokale opbakning til etablering af en UNESCO Global Geopark.

8. Orientering om status for projekter
Med udgangspunkt i den fremsendte projektoversigt opgjort pr. 25. april 2017, gav SL en kort status for de
igangværende projekter i Naturturisme I/S.
Indstilling fulgt:
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Orientering om øvrige aktiviteter
En kort orientering og opdatering på øvrige aktiviteter i Naturturisme I/S.
Ny chef for Naturturisme I/S
1. juni 2017 starter Torbjørn Tarp som ny chef for Naturturisme I/S. Torbjørn Tarp kommer fra en stilling
som projektleder i Nationalpark Thy.
Planlægning af besøg af Patrick McKeever fra UNESCO
Naturturisme I/S har inviteret professor Patrick McKeever fra UNESCO til at besøge Det Sydfynske Øhav, for
at præsentere ham for områdets potentiale som geopark, og samtidig blive klogere på, hvad der skal til for
at opnå status, som en certificeret UNESCO Global Geopark.
Sekretariatet er p.t. i fuld gang med at planlægge hans besøg i perioden 26. – 28. juni 2017.
Blå støttepunkter / Øhavsshelters – vedligeholdelse og udbedring
Hængslerne i de nye øhavsshelters er efter Naturturisme I/S’ opfattelse ikke holdbare. Naturturisme I/S har
uden held forsøgt at få arkitektfirmaet LUMO, som projekterede de blå støttepunkter, til at anerkende, at
der er tale en projekteringsfejl. Alternativet er at køre en sag om Syn og Skøn, hvilket kan blive en
langsommelig og kostbar løsning.
Da problemet er akut på flere af lokaliteterne, har Naturturisme I/S derfor besluttet at dække disse
udgifter, som udgør ca. kr. 75.000. Der er så meget goodwill omkring shelterne, at det vil være ærgerligt at
få ødelagt dette gennem dårlige oplevelser.
Status på driften af Øhavets Smakke- og Naturcenter på Strynø
Øhavets Smakke- og Naturcenter er fortsat udfordret på deres økonomi, som har betydet, at der er
kommet en ny bestyrelse, der er lokalt orienteret.
De har igangsat en redningsplan, som blandt andet betyder, at de har opsagt den nuværende leder på
centret pr. 30. juni 2017, og vil selv herefter forsøge at drive stedet gennem frivillige kræfter.
De har modtaget et ekstraordinært tilskud fra Langeland Kommune på kr. 100.000, som skal hjælpe dem
gennem 2017 og få dem på økonomisk fode til 2018.
Naturturisme I/S har orienteret fondene bag udstillingsprojektet, som foreløbig Friluftsrådet har taget til
efterretning. Vi afventer stadig svar fra Nordea-fonden.
Ny havkajakguide for Det Sydfynske Øhav
Naturturisme I/S har ultimo april udgivet et ny havkajakguide for Det Sydfynske Øhav, som en opfølgning på
den første udgave fra 2009.
Ny hjemmeside for Det Sydfynske Øhav – www.detsydfynskeohav.dk
Naturturisme I/S har endvidere udgivet en ny hjemmeside for Det Sydfynske Øhav –
www.detsydfynskeohav.dk.

Indstilling fulgt:
Bestyrelsen tog orienteringen om de øvrige aktiviteter til efterretning.

10. Eventuelt
AU spurgte ind til formidlingsstrategien for Det Sydfynske Øhav og hvad ambitionerne for denne er.
SL oplyste, at det bliver den nye chef’s nye opgave at konkretisere arbejdet med strategierne.

