MØDE I FONDEN GEOPARK ODSHERRED
DATO: torsdag den 5. september 2019
STED: Tinghuset, Nykøbing Sj.
TIDSPUNKT: 15.30 – 18.00
FRAVÆRENDE: Thomas Adelskov, Henrik Vejre

Dagsorden

Beslutning

Sager til efterretning:

Efterretning. Info-punkt i Asnæs
forventes indviet 10. oktober 2019

-

Status, Partnerskaber
Info-punkt, Asnæs

1. Budgetopfølgning, 2019

Bestyrelsen godkender det reviderede
budget.

Sekretariatet har udarbejdet et revideret budget for 2019.
Det reviderede budget er vedhæftet

2. Status; ”Min Geopark”(naturskole)
Orientering om projektets igangsætning samt præsentation af
naturvejleder Helle Laikjær.

Jakob Walløe og naturvejleder Helle
Laikjær orienterede om ”Min
Geopark”. Der er nu booket det antal
forløb i 2019 som Geoparken er
forpligtet til at levere. Orientering om
formidlingsstedet ”Vandmanden”.

3. Status; Solvognens fundsted
Projektet er nu så langt at der påregnes projektstart/projektering
i november 2019.
Selve anlægsperioden forventes at være februar – maj 2020

Bestyrelsen er orienteret om
projektets stade og tidsplan, herunder
også om mindre justeringer af
projektet i relation til beskyttet natur
omkring fundstedet.

Ovenstående er under forbehold for at købsaftaler vedr. jord
realiseres i september 2019.
Projektleder Helle Nordgård deltager i dette punkt.

4. Partnerskabsaftale med Geopark Harz

Bestyrelsen tiltræder aftalen. Formel
underskrivelse sker i maj 2020, når

I forlængelse af bestyrelsens besøg i Geopark Harz –
Braunschweiger Land i maj 2019, er der nu udarbejdet oplæg til
partnerskabsaftale mellem de 2 geoparker.

repræsentanter for geopark Harz
besøger Odsherred.

Der lægges op til samarbejde på følgende områder:





Involvering af lokale aktører
Erfaringsudveksling, herunder udveksling af personale
Fælles involvering i projektet af gensidig interesse,
herunder også fundraising i forhold til EU – projektet
Udveksling af undervisnings- og formidlingsmateriale

Oplæg til aftale er vedhæftet

5. Udviklingspulje 2020
Forslag til disponering af udviklingsmidler 2020 (vedhæftet)

Bestyrelsen genoptager sagen når der
foreligger et revideret udkast til
koncept for Geopark-festival. Anna
Porse tilbyder sparring i konceptudviklingen

6. Udkast til fremtidigt partnerprogram
Siden 2015 har Geopark Odsherred indgået en række
partnerskabsaftaler af forskellig karakter.

Bestyrelsen godkender sekretariatets
oplæg

På baggrund af disse erfaringer foreslår sekretariatet at der nu
formuleres et egentligt partnerskabsprogram, som skal gøre det
overskueligt for potentielle partnere at forholde sig til et evt.
partnerskab.
Udkast til overordnede principper for partnerskabsprogram er
vedhæftet.

7. Geoparkfestival
Kort status over årets festival samt drøftelse af eventuel festival i
2020.
Odsherred Byråd meddelte i 2018, at der ville blive afsat midler
til at støtte festivalen i 2018 og 19, men at man ikke agtede at
støtte initiativet udover denne periode.
Det er sekretariatets vurdering, at det fremadrettet vil være
vanskeligt at gennemføre det nuværende koncept uden en basal
finansiering af en festivalkoordinator. Det bør derfor nøje
overvejes hvorvidt festivalen skal søges gennemført som hidtil.
Alternativet kan være at gennemføre ”Geopark-dage”, som vil

Bestyrelsen beslutter af festivalen
fremover flyttes til 1. weekend i juli(3.
– 5. juli i 2020). Nyt koncept for
festivalen udvikles i efteråret 19 og
fremlægges på kommende møde.

have et noget mindre omfang.
En evt. flytning af tidspunktet for festivalen er drøftet med en
række af festivalens aktører. Ligeledes er der overvejelser om at
flytte Bjerg Grandprix. Direktøren vil redegøre for dette på
mødet.
Foreløbig evaluering af årets festival er vedhæftet.

8. Kommende møder
29.11.

Eventuelt.
Mødet hævet kl. 18.00

