Bestyrelsesmøde i

Fonden Geopark Odsherred
Tid:

Tirsdag den 14. april 2020 kl. 15.00

Sted:

Virtuelt https://zoom.us/j/576369475?pwd=RktMSjVlbFBYSlhNVm11QVZpellDQT09

Deltagere:

Michael Kristiansen, Thomas Adelskov, Gitte Klausen, Dorte Kiilerich, Britta Tøndborg,
Henrik Vejre.

Referat
1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.
2. Meddelelser

Direktøren oplyste, at der er meget stor travlhed i feriehusudlejningen. En del medarbejdere i den
resterende del af geoparken arbejder hjemme, men der forventes større efterspørgsel efter naturformidling i forbindelse med genåbningen af skoler og institutioner.
Thomas Adelskov oplyste, at der er indgået politisk aftale om bevilling af midler til renovering af
Trundholm Mosevej og udskiftning af broen over Fuglebæks Å ved solvognens fundsted.

Sager til efterretning:
3. Flytning og ændring af arrangementer som følge af Covid-19
En række af geoparkens arrangementer er påvirket af myndighedernes restriktioner for forsamlinger.
Nedenfor gives en kort orientering om håndteringen af de enkelte arrangementer:
Geopark Festival
Geopark Festival er planlagt til afholdelse den 3. – 5. juli 2020, og er dermed omfattet af forbuddet mod
større forsamlinger, som er forlænget til og med august måned. Festivalen består dog langt hen ad
vejen af mindre arrangementer, heraf mange i det fri, og det er derfor besluttet, at festivalen ikke aflyses, men gennemføres i ændret form under overskriften ”Det store i det små”, ikke mindst for at sikre,
at der er aktiviteter for de mange sommerhusgæster, som forventes i Odsherred i år.
Enkelte større arrangementer, som var tænkt som en del af festivalen, f.eks. indvielsen af solvognes
fundsted, kan naturligvis ikke gennemføres. For de arrangementer, som kan gennemføres, reguleres
deltagerantallet ved at der til alle arrangementer skal købes billet til en symbolsk pris, via Billetexpressen.
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Geopark Bjerg Grand Prix
Geopark Bjerg Grand Prix skulle være afholdt den 16. august 2020. Det forventede deltagerantal er ca.
1.000, og det forekommer derfor ikke realistisk, at løbet kan gennemføres som planlagt. Formanden for
Geopark Odsherred har derfor aftalt med arrangøren, Veggerby Sport & Kultur, at løbet flyttes til den
27. september 2020.
På nuværende tidspunkt er der ca. 300 tilmeldinger til løbet. For tilmeldte, som ikke har mulighed for at
deltage den 27. september, vil der være mulighed for at bruge tilmeldingen i 2021.
Besøg fra Geopark Harz
Det planlagte besøg fra Geopark Harz den 13. – 15. maj 2020 kan ikke gennemføres. Geopark Harz har
foreslået, at besøget udsættes til maj 2021, og Geopark Odsherred har foreslået uge 42 i 2020, hvor vi
har Crand Cru-uge, som en mulighed. Geopark Harz har endnu ikke svaret på forslaget.
Indstilling:
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning:

Taget til efterretning.
Mulighederne for at lade en del af festivalens arrangementer fortsætte i resten af sommeren, således at
der sikres aktiviteter i geoparken hen over sommeren, undersøges.
4. Status på feriehusudlejning
Corona-situationen, og de deraf følgende grænselukninger, har væsentlig betydning for feriehusudlejningen. Helt overordnet er der naturligvis mange afbestillinger og manglende bestillinger fra udenlandske kunder, men til gengæld p.t. meget stor efterspørgsel efter feriehuse fra danske kunder.
Da Odsherred har en relativt stor andel danske kunder, er den negative påvirkning her mindre end i
andre dele af landet. På landsplan er Feriepartner gået fra en fremgang i antallet af udlejede uger, målt i
forhold til samme tidspunkt sidste år, på 7%, til en tilbagegang på 7%. For Feriepartner Odsherred er
den foreløbige konsekvens, at en fremgang på 13% er reduceret til en fremgang på 10%.
Indstilling:
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning:

Taget til efterretning.
Muligheder for at øge udlejning i juni og august undersøges.
Bilag: 4.1 Ledelsesrapportering Feriepartner Danmark.
4.2 Ledelsesrapportering Feriepartner Odsherred.
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5. Ny folder ”12 steder du MÅ opleve”
Der er udarbejdet en ny folder, ”12 steder på MÅ opleve”, som giver et hurtigt overblik over nogle af de
væsentligste attraktioner i geoparken.
Efter geoparkens overtagelse af Feriepartner Odsherred, er det ambitionen, at den oprindelige geopark
og Feriepartner i langt højere grad end hidtil, skal samarbejde og udnytte hinandens potentialer, bl.a.
ved at øge feriehusudlejningen gennem geopark-brandet og øge kendskabet til geoparken ved den
tætte kontakt til feriegæsterne, som Feriepartner giver. Derfor trykkes folderen i et oplag på 8.000,
således at den kan være en del af velkomst-pakken, som ligger i alle huse, når gæsterne ankommer.
Indstilling:
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning:

Taget til efterretning.
Bilag: 5.1 12 steder du MÅ opleve.

Sager til behandling:
6. Revideret budget 2020
Til bestyrelsesmødet den 16. marts var udarbejdet et revideret budget, som, på baggrund af den hidtidige meget positive udvikling, udviste et resultat af feriehusudlejningen på 1.237.000 kr. mod oprindeligt
1.014.000 kr.
Dette budget tog dog ikke højde for de restriktioner, som nu er indført pga. Corona, hvorfor bestyrelsen
anmodede om, at der blev udarbejdet et nyt budget.
Som det fremgår af pkt. 4, er feriehusudlejningen i Odsherred ikke ramt nær så hårdt af Corona-krisen
som andre dele af landet. Indtil videre er det lykkedes at erstatte aflysninger fra primært tyske kunder
med danske gæster, ligesom et meget stort antal danskere bookede sommerhus med kort varsel umiddelbart efter lukningen af skoler og institutioner, og antallet af udlejede uger til og med påske ligger
derfor langt over det tilsvarende niveau i 2019.
Ved fortsat grænselukning kan der dog imødeses vanskeligheder med udlejningen i juni og ikke mindst i
august, hvor mange tyskere holder ferie. Disse må dog i vidt omfang forventes erstattet af danske
gæster.
I det udarbejdede budget er det forudsat, at grænselukningen forlænges med 2 måneder frem til 14.
juni 2020. Det er samtidig forudsat, at halvdelen af de udenlandske gæster erstattes af danske gæster.
Med disse forudsætninger vil resultatet af feriehusudlejningen i 2020 være et overskud på 887.000 kr.
Set i lyset af begivenhederne efter udarbejdelsen af det reviderede budget, er det muligvis optimistisk at
forvente, at grænserne åbner igen medio juni. Omvendt er den hidtidige erfaring, at efterspørgslen efter
feriehuse er meget høj blandt danske kunder, og derfor er forudsætningen om, at danske kunder kun vil
erstatte 50% af aflysningerne nok meget forsigtig.
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Indstilling:
Det indstilles, at det reviderede budget godkendes.
Beslutning:

Godkendt.
Udviklingen følges nøje, og behovet for justeringer vurderes løbende. Pga. den særlige situation afventer
udlodning af midler fra Geopark Odsherred til efter sommerferien.
Bilag: 6.1 Revideret budget april 2020.
7. Indvielse af solvognes fundsted
Indvielsen af solvognens fundsted var planlagt til lørdag den 4. juli, som en del af Geopark Festival. Da
der forventes mange gæster til indvielsen, forekommer det ikke realistisk, at arrangementet kan gennemføres inden 1. september, hvortil der er forbud mod større forsamlinger. Der skal derfor fastsættes
en ny dato for indvielsen.
Solvognes fundsted er en af de største attraktioner på Istidsruten, og kan derfor sagtens bære en selvstændig indvielse, men er også stærk nok til at blive indviet som en del af åbningen af Istidsruten som
helhed.
For en indvielse samtidig med åbningen af Istidsruten taler dels, at fundstedet er en del af Istidsruten,
og har opnået et stort tilskud fra Nordea-fondens istidsrute-bevilling, dels at der må forventes et meget
stort udbud af arrangementer, når forbuddet mod større forsamlinger ophæves.
Indstilling:
Det indstilles, at indvielsen af solvognens fundsted sker samtidig med åbningen af Istidsruten.
Beslutning:

Det tilstræbes at placere indvielsen samtidigt med den øvrige indvielse af Istidsruten, dog således, at
mulighed for deltagelse fra Kongehuset prioriteres.
8. Datoer for bestyrelsesmøder og -seminar
På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet at afholde bestyrelsesmøder i juni, august og november og
bestyrelsesseminar sammen med bestyrelsesmødet i august.
Der er udsendt Doodle og forslag til datoer for bestyrelsesseminar, men det er indtil videre ikke lykkedes
at fastlægge tidspunkter, hvorfor spørgsmålet sættes på dagsordenen igen.
Bestyrelsesseminaret i august tænkes afholdt fra middag/eftermiddag til middag den efterfølgende dag.
Indstilling:
Det indstilles, at datoer for bestyrelsesmøder i juni og november samt bestyrelsesmøde/-seminar i
august fastlægges.
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Beslutning:

Virtuelt bestyrelsesmøde 18/6-2020 kl. 10.00.
Bestyrelsesseminar og –møde 3/9-2020 kl. 16.00 til 4/9-2020 kl. 12.00.
Bestyrelsesmøde med efterfølgende spisning den 20/11-2020 kl. 15.30.
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