
 

              Naturpark Lillebælt – Referat Forretningsudvalgsmøde 
Dato: 28. august 2019 

 

Tid: 15.30 – 17.00 

Sted:  

Fredericia Rådhus Lokale 780 

 

Referat: Niels Ole 

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

 

Dagsordenspunkt Delmål Referat 

Velkommen ved 

formanden  

 Velkommen ved Christian 

 

 

Projekter  

 

 

 Status på ansøgning Velux 

Fonden og Nordeafonden 

 

 

 

 

 

 Status på de tre naturrum 

– Se bilag: naturrum 

skitser  

 

 

 Midler fra Nordea via 

Friluftsrådet til 4 

koncepter: Unge 

naturparkguider, Frivillige 

guider, Vild mad og spring 

ud i naturen. Godkendelse 

af at vi går med på de tre 

første og bliver leverandør 

på ”unge 

naturparkguider”. – Se 

bilag: Rammer for de fire 

koncepter 

 Naturparkspejdermærke 

 

 

 

 

 Stenbank ved Kolding 

 

 

 Om ca. 2 uger kan vi forvente 

besked fra Velux Fonden. Vi skal 

være klar med presse efter 

aftale med Velux Fonden 

herefter. 

 

 Skitser fremlagt, det ser 

generelt spændende ud, og 

detaljerne drøftes i den enkelte 

kommune. 

 

 OK til at vi går med på de tre 

projekter og er leverandører på 

Unge naturparkguider. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Efter en evaluering af forløbet 

på Houens Odde, kan hver 

kommune kontakte flere 

spejdere. 

 

 Projektet har fortælling og 

synliggørelse af sten som hjælp 

til mere biodiversitet på land og 

til vands som hovedformål. 

Ansættelse af bestyrer på vej. 

 

Naturparkråd   

 Næste møde er 12. 

september i Hejlsminde, 

Kolding. Emnet er 

Naturprojekter og 

biodiversitet. DOF laver et 

 

 Følgende tre punkter blev aftalt: 

Gåtur med tema om 

naturparkens fugle, Oplæg om 

biodiversitet og naturparker ved 

DOF, Oplæg om LIFE Kystfugle. 



 

oplæg. Vi foreslår et tema 

om fugle i naturparken. 

 

 

Markedsføring og 

partnerskaber  

 

 

 Godkendelse af aftale om 

partnerskab for turisme- 

og 

oplevelsesvirksomheder, 

Se bilag: 

Partnerskabsaftale 

Naturpark Lillebælt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Godkendelse af 

virksomhedsmedlemsskab, 

se bilag: 

Virksomhedsmedlemsskab 

Naturpark Lillebælt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Status for stormøde 25. 

sep. 

 

 

 Destination Lillebælt har 

færdiggjort kajakguide. 

 

 

 

 

 Der er fra jurister i Middelfart og 

Fredericia sagt ok til at opkræve 

1000 kr. til faktiske udgifter i 

partnerskabet. Dette beløb vil 

ikke dække alle udgifter i 

partnerskabs-arbejdet, især 

ikke, hvis der kommer 100 

partnere på få år. 

Partnerskabsaftalen blev dog 

godkendt, med den 

begrundelse, at vi skal i gang 

med partnerskaberne, og at vi 

med tiden skal vurdere om der 

er behov for at justere aftalen 

og afgiften. Forretningsudvalget 

skal afholde et dedikeret møde 

om økonomien og 

organiseringen af partnerskab, 

erhvervs-netværk og 

venneforening i Naturpark 

Lillebælt. 

 

 Det blev besluttet, at 

virksomhedsejere og de tre 

erhvervs-chefer i hver kommune 

går sammen med sekretariatet  

i en lille arbejdsgruppe, som 

skal gøre 

virksomhedsmedlemsskabet 

mere konkret og nyttig for 

virksomhederne. Vi skal huske 

hovedformålet med naturparken 

i dette arbejde. 

 

 

 Invitationer er sendt ud og der 

kommer annoncer i 

ugeaviserne. 

 

 Kajakguide blev uddelt. 

Destination Lillebælt sørger for 

markedsføring af Kajakguiden. 

Nyt siden sidst   

 

 Hvilke emner er aktuelle 

eller på vej i pressen og 

offentligheden?  

o World clean up day 

 

 

 Forskerforedrag skal være i 

Kolding i år og  Middelfart 

Næste år. 

 



 

 

21. Sep – med 

Motormille fra DR 

o Optakt og stormøde 

25. sep. 

o Spis Lillebælt på 

Hindsgavl 16. okt. 

uge 42 kl. 13-18 

o Forskerforedrag i 

bio november 

o Naturpark 

nytårskur i 

Middelfart januar 

2020 

 Presse på world clean up 

day – tre lokale udgaver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kolding laver ikke egen udgave, 

men i den fælles naturpark-

nyhed opfordres alle i 

naturparken til at indsamle 

affald og levere det ind til 

genbrugspladserne. 

Afslutning  Emner til næste møde 20. 

nov. 

 Evt.  

 

 

  

 

 PS orienterede om Naturens dag 

8. sep. i Middelfart og et nyt 

koncept kaldet natursamtaler, 

som måske også kan bruges i 

naturpark-sammenhæng en 

dag. JW foreslog at lave 

bål/baunetænding i samarbejde 

med spejderne og museer fx på 

naturparkens fødselsdag 11. 

nov. PS gjorde opmærksom på 

at der ifølge en kilde trawles i 

Lillebælt i gydesæsonen. 

 

 

   


