Dagsorden

Fonden Geopark Odsherred
Referent:
Dato: 31. maj 2018

Tilstedeværende:
Michael Kristiansen

Thom

Helge Fredslund

Jørg

Varighed: Kl. 16.00 – 18.00
Mødested: Tinghuset, Nykøbing Sj.
OBS: Spisning på restauarant Madkunsten kl. 18.15

Thomas Adelskov
Henrik Vejre
Charlotte Krogh

Fraværende: Anna Porse, Jørgen
Stoltz og Eskil Vagn Olsen

Dagsordenspunkt:

Konklusion/beslutning:

1. Orientering fra/til sekretariatet.

Efterretning.
Bestyrelsen ønsker at Geopark
Odsherred er tydeligt til stede på
næste års Naturmøde

Orientering fra/til sekretariatet siden sidste møde.
 Info - punkter
 Besøgsmark
 Formidlingsaktiviteter

.Underskrevet
2. Årsrapport til underskrift
Årsrapporten er revideret og elektronisk godkendt af bestyrelsen.
Den godkendte Årsrapport underskrives fysisk
.

3. Budgetopfølgning, 2018

Bestyrelsen godkender det reviderede
budget

Sekretariatet har udarbejdet et revideret budget for 2018
Det reviderede budget er vedhæftet

4. Skiltning af Geoparken ved indfaldsveje
Der er med Odsherred kommune aftalt placering af fysiske skilte
ved de vigtigste indfalds til Odsherred, dog undtaget rute 21.

Efterretning

5. Solvognens Fundsted

Bestyrelsen godkender oplæg til
proces. – herunder at opgaven
udbydes i en totalentreprice.

Nordea Fonden har bevilget i alt kr. 21 mill. til etablering af
Istidsruten – ca. 250 km oplevelsesrute i Nordvestsjælland.
Af dette er beløb er 3,1 mill afsat til realisering af Solvognens
Fundsted.
Bestyrelsen bedes drøfte følgende forhold:



Udbud af projektet for detailprojektering
Proces- og handlingsplan (forslag fremlægges på mødet)

Sekretariatet foreslår at et evt. udbud tager udgangspunkt i det
udarbejdede skitseforslag, og at der indbydes 2 – 3 virksomheder
til detailprojektering.
Det foreslås endvidere, at der nedsættes en Styregruppe for
projektet med repræsentanter for Odsherred kommune og
Geopark Odsherred således at der sikres en synkronisering af
jord-anskaffelse, vejadgang og selve formidlingsprojektet.
Helle Nordgård, der er udpeget som tovholder på projektet,
deltager i dette punkt.
Notat fra møde med Nordea Fondens sekretariat er vedhæftet
dagsordenen.

6. Festival og Bjerg Grandprix
Geopark festival 2018 er i god proces. Der er tilmeldt i alt ca. 75
aktiviteter i dagene 2. – 5. august.
De største nyheder er:




”Verstärker” – en landart-installation ved Klintebjerg,
udført at Udo Leis
Geopark Bjerg Grandprix
”Mini – festival” i Annebergparken

Mht. Bjerg Grand Prix kan det oplyses, at det samlede budget er
på kr. 300.000.
Finansieringen sammenstykkes af deltagerbetaling, sponsorater
samt et tilskud fra Odsherred kommune på kr. 110.000.

Bestyrelsen er orienteret om
aktiviteter, tidsplan m.m.

Formanden vil på mødet nærmere redegøre for arrangementet.
:
LUKKET MØDE

Mødet hævet kl. 18.00

