Naturpark Lillebælt – Referat Forretningsudvalgsmøde
Dato: 20. november 2019

Deltagere:

Tid: 15.30 – 17.00
Sted:
Mødelokale 1, Middelfart Rådhus, Nytorv
9, 5500 Middelfart

Christian Bro (CB)
Peter Storm (PS)
Inger Birkebæk Madsen (IBM)
Inger Pabst (IP)
Hanne Laursen (HL)
Niels Ole Præstbro (NOP)
Afbud:
Jakob Weber (JW)
Eea Haldan Vestergaard (EHV)

Referat: Niels Ole
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Ved CB
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november



Bælt i Balance projektet.
Overordnede mål og tidsplan
– sammenhæng til projektet
Sund Vejle Fjord –
kommunikation og evt.
godkendelser ved byråd
drøftes.

Nordeafonden har lige givet besked om de
ikke vil gå i gang med bælt i balance før de
sidste 3 mio. kr. er i hus.
Det blev aftalt, at vi først kontakter
direktøren i Nordeafonden samt Lokale- og
Anlægsfonden og samtidig begynder at
udarbejde ansøgninger på de sidste 3 mio.
kr. til andre fonde.
Dernæst undersøges med Veluxfonden, om
vi kan gå i gang med deres del selvom
Nordeafonden ikke er klar. Derefter skal der
laves en pressemedd.
I forhold til projektet Sund Vejle Fjord er der
opbakning til samarbejde om viden og
forskning på det tekniske plan, men ikke i en
ny organisation. Miljøstyrelsen skal kontaktes
med henblik på deltagelse i naturparkrådet.



Oversigt over andre projekter
og opgaver 2020 – hvor er
vores fokus?

Fokus er på Bælt i balance, naturrum,
partnerskaber og de lokale guider m.m. Det
vigtige er en løbende dialog om at vi kun gør
det vi har ressourcer til.



Status for destinationen og
planen for fælles
kommunikation 2020

Seneste møde blev drøftet.

Vedr. projektet med synliggørelse af de
historiske spor, så skal vi gå efter de nemme
historier som allerede er der men ikke bliver
fortalt. Museerne skal hjælpe med at
formidle Lillebælts historie. Visiterne kan
også fortælle dele disse historier. I Middelfart
sker der ting omkring Gl. havn ved
Jollehusene sammen med dykkere og
museet.
Borgmestrene mødes i december, så vi håber
på en afklaring hurtigst muligt om den nye
destination. Noget tyder på at der kommer et
basis sekretariat for kommunerne og nogle

ekstra pakker de kan købe sig ind på.
Destinationen skal formentlig overtage
forretningsudvikling og markedsføring fra
visiterne og de lokale enheder skal
formentlig være i kommunerne.
Naturparkrå
d



Nytårskur 16. januar – tema
om Bælt i balance og besøg
af forskere.

Der skal være fagligt indhold på mødet, så
det er godt, hvis forskerne vil være med.
Der skal være et kort formandsskifte, og en
kort gennemgang af status 2019 og
fremtiden 2020. Smag på Lillebælt skal være
en del af kuren.

Kommunikat
ion/Presse





Åleforedrag 25. november
Bælt i balance
Status 2019

Pressen skal have status for 2019 og
byrådene skal også have info.

Afslutning



Næste møde 27. feb.

Drøftelse

