Naturpark Lillebælt – Referat Forretningsudvalgsmøde
Dato: 5. november 2019

Deltagere:

Tid: 15.00 – 16.30
Sted:
Kolding Kommune, Nytorv 11,
mødelokale 2.0 på 2. sal

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

Referat: Niels Ole
Dagsordenspunkt
Velkommen ved
formanden

Alternativer til den
nuværende
organisation af
Naturpark Lillebælt





Delmål
Velkommen ved Christian.
Dette møde er dedikeret til at
drøfte økonomien og
organiseringen af partnerskab,
erhvervs-netværk og
venneforening i Naturpark
Lillebælt.

Referat
Destination Lillebælts vigtighed i
organiseringen af Naturpark
Lillebælt blev kort drøftet.

NOP fremlægger kort nogle
alternativer fra andre
naturparker eller lign., fx fond,
selvejende institution,
forening, non-profit
organisation, sponsorater,
brugerbetaling.

Se bilag 1 med slides med links til
forskellige eksempler.
JW kommenterede, at der generelt
er en styrke i den måde
naturparken er forankret på i de tre
byråd via forretningsudvalget.
Andre muligheder kunne være
selskabsdannelser som
Naturturisme I/S, Tarup-Davinde
I/S, Harteværket eller
Bridgewalking.
Der var enighed om at de små
spirer skal sættes i gang, og at vi
ikke skal ændre i naturparkorganisationen nu.

Partnerordningen





Økonomi
Organisation
Jura – markedsføring m.m.

EHV nævnte, at vi skal huske det
kommercielle ben, vi skal tænke
turisme og forretning ind, så
partnerne selv vil arbejde for
partnerordningen. Partnerne kan
evt. senere danne deres egen
bestyrelse, hvis de ønsker det. Men
nu skal vi hjælpe projektet godt i
gang.
PS gjorde opmærksom på at
naturparken især har natur som
formål, og at der overordnet skal
arbejdes med natur, havmiljø m.m.
CB mente, at vi er i en proces og at
vi nu er ved at skabe et større
fællesskab.

De penge der kommer ind fra
partnerne skal vi kunne redegøre
for, og de skal udelukkende bruges
til partnerne. De vil blive håndteret
i naturpark-sekretariatet.
NOP mindede om at naturparken er
tre kommuner, og at de derfor er
underlagt kommunalfuldmagten og
fx ikke må reklamere direkte for
virksomheder eller tjene penge på
events.
Drøftelse

Smag på Naturpark
Lillebælt





Økonomi
Organisation
Kriterier og proces

Virksomhedsvenner





Økonomi
Organisation
Proces

Vi afventer drøftelser i Middelfart.

Frivillige venner






Økonomi
Organisation
Guider
Proces – hvem skal skabe det?

Rotary blev nævnt som en
inspiration til frivillige venner.
Vi har talt om 100 kr. til en
støtteforening, men der skal også
være et ønske fra borgerne, så det
begynder nedenfra. Vi skal have de
lokale ildsjæle med, for at
mobilisere vennerne.
Der var enighed om at fokusere og
bruge kræfterne på de frivillige
guider i 2020, for at have nogle
konkrete opgaver til vennerne.
Byrådene skal løbende informeres
og have status – det gælder for alle
projekterne.

Afslutning




Finde datoer for møder i 2020
Næste møde 20. november
2019

Datoer blev lagt ind i kalenderne.
Bælt i balance projektet skal
drøftes på næste møde.

