Dagsorden

Fonden Geopark Odsherred
Referent:

Tilstedeværende:

Dato: 21. sept. 2018

Michael Kristiansen(formand)

Varighed: Kl. 16.00 – 18.00

Thomas Adelskov (næstformand)

Mødested: Tinghuset, Nykøbing Sj.
OBS: Spisning på restaurant Madkunsten kl. 18.15

Eskil Vagn Olsen
Jørgen Stoltz
Helge Fredslund
Fraværende: Anna Porse
Charlotte Krogh er udtrådt af
bestyrelsen

Dagsordenspunkt:

Konklusion/beslutning:

1. Orientering fra/til sekretariatet.

Orientering, herunder om udarbejdelse
af ansøgning til Novo Nordisk – pulje
ved naturvidenskab

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

.Godkendt
2. Budgetopfølgning 2018
.
Sekretariatet har udarbejdet et revideret budget for 2018
Det reviderede budget er vedhæftet
Godkendt
3. Disponering af Udviklingsmidler, 2019
Da der arbejdes på finansiering og etablering af et Info-punkt i
Odsherred kunstmuseum, Asnæs, ønskes bestyrelsens
stillingstagen til disponeringen af det kommende års
udviklingsmidler.
Forslaget forudsætter, at Odsherred kommune godkender det
fremsendte forslag til 4 – årig driftsaftale
Forslag til disponering er vedhæftet.

4. Re- evaluering af Geopark Odsherred
.
Re-evalueringen blev gennemført i dagene 30.7. – 1.8. De 2
UNESCO – udpegede observatører besøgte i alt 23 steder i
Odsherred, ligesom der blev gennemført et 3 timers møde mhp.
en gennemgang af geoparkens selv-evaluering.

Efterretning

På mødet vil direktøren give en orientering om forløbet.

5. Solvognens Fundsted
På baggrund af Nordea Fondens bevilling på 3,1 mill. kr. til
etablering af Solvognens fundsted er sekretariatet i gang med at
rulle projektet ud.

Bestyrelsen er orienteret om proces
omkring kontrakt med Holbæk
kommune samt rådgivning omkring
udbudsproces

Sekretariatet forventer at kunne sende udbudsmateriale ud til 3
virksomheder ultimo september. Budene skal foreligge primo
november, således at bestyrelsen kan tage stilling til dem på
mødet 30. november.
Målet er, at selve anlægsarbejdet kan påbegyndes i foråret 2019.
Sideløbende med denne proces arbejder Odsherred kommune
med jordfordeling/ køb af erstatningsjord samt forbedring af vej og
sti.
Hele projektet forventes færdiggjort inden sommeren 2020

6. Evaluering af GeoparkFestival 2018

Bestyrelsen tager orienteringen til
efterretning. Der skal arbejdes videre
med at forbedre det økonomiske
Geoparkfestivalen 2018 er forløbet meget tilfredsstillende. Den
endelige opgørelse af besøgstallene foreligger endnu ikke men alt grundlag for festivalen. Ambitionen er
at forbedre rammen med kr. 80 –
tyder på en mindre fremgang i forhold til sidste års festival.
100.000.
Festival 2019 skal have ”bæredygtig
De største publikumsmagneter var projektet ”Verstärker” ved Klint vækst” som ledetråd.
(ca. 1.000 deltagere) og Bjerg GrandPrix (550 aktive samt ca. 800
tilskuere).
Det forventes at festivalen – inkl. cykelløb – samlet udviser et
mindre underskud. I den forbindelse gøres opmærksom på, at det
kommunale tilskud til festivalen reduceres i 2019.
:
LUKKET MØDE

10. Eventuelt.

Mødet hævet kl. 18.15.

