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Bestyrelsesmøde i 
 

Fonden Geopark Odsherred 
 

Tid: Torsdag den 18. juni 2020 kl. 10.00 
 

Sted: Virtuelt https://zoom.us/j/93572978925?pwd=THlVTGU2UkMrWU8zNVZBVEN5dXZoZz09 

 
Deltagere: Michael Kristiansen, Thomas Adelskov, Helge Fredslund, Gitte Klausen, Dorte Kiilerich, 

Britta Tøndborg, Henrik Vejre. 
 

 

Dagsorden 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
Godkendt. 
 

 
2. Meddelelser 

 
Direktøren orienterede om projekt vedr. skulpturpark i Annebergparken i samarbejde med Kunstkollekti-
vet 8B, Anneberg Kulturpark, Grundejerforeningen Annebergparken og Odsherred Kommune, samt hen-
vendelse fra Anneberg Kulturpark m.fl. vedr. interesse for fælles Geopark-koncept for div. museer og 
foreninger. 

 
 

Sager til efterretning: 
 

 

3. Program for Geopark Festival 2020 
 

Geopark Festival gennemføres 3. – 5. juli 2020 i en tilrettet form med mindre arrangementer og krav om 
køb af billet til alle arrangementer, således at det er muligt at overholde myndighedernes retningslinjer 

for forsamling og afstand m.v. i forbindelse med Covid-19. Temaet for årets festival er ”Odsherreds kul-
turhistorie”. 

 

Festivalen har i år 54 events. Dette er færre end sidste år, hvor der var 65 events, men i betragtning af, 
at både Covid-19 og et bevidst ønske om at skærpe de enkelte arrangementers indpasning i det over-

ordnede tema, har begrænset antallet af arrangementer, må det betegnes som ganske tilfredsstillende. 
 

Indstilling: 

 
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 

 
Beslutning: 

 

Taget til efterretning. Der sørges for omtale af Geopark Festival i div. facebook-grupper. 
 

Bilag: 3.1 Program for Geopark Festival 2020. 
 

https://zoom.us/j/93572978925?pwd=THlVTGU2UkMrWU8zNVZBVEN5dXZoZz09
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4. Indvielse af solvognens fundsted samt status på etableringen 

 
På bestyrelsesmødet den 14/4-2020 blev det besluttet at tilstræbe at placere indvielsen af samtidigt med 

den øvrige indvielse af Istidsruten, dog således, at mulighed for deltagelse fra Kongehuset prioriteres. 

 
Det er nu besluttet, at indvielsen af Istidsruten placeres i 2 etaper: En virtuel indvielse den 27/6-2020 og 

en fysisk indvielse i foråret 2021. Dermed er det ikke muligt at placere indvielserne samtidigt, hvis 
solvognens fundsted som ønsket skal indvis i efteråret. Der arbejdes derfor med en indvielse den 12. 

september, hvor forsamlingsforbuddet forventes ophævet, og hvor der er tilsagn om deltagelse fra 

direktøren for Nationalmuseet.  
 

Anlægsarbejdet i Trundholm Mose er påbegyndt, og skrider planmæssigt frem. Siden sidste bestyrel-
sesmøde har Odsherred Byråd truffet 2 beslutninger af væsentlig betydning for projektet: Der er dels 

afsat anlægsbevillinger til renovering af Trundholm Mosevej og broen herover, dels afsat bevilling til 

befæstelse af et stykke markvej nær solvognens fundsted, som udgør en del af Istidsruten. 
 

Indstilling: 
 

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 
 

Beslutning: 

 
Taget til efterretning, idet datoen for indvielse dog fortsat kan ændres, såfremt der er mulighed for del-
tagelse fra Kongehuset. 

 

 

5. Status på Geopark Bjerg Grand Prix 
 

Geopark Bjerg Grand Prix er flyttet til den 27. september 2020. 
 

Der er p.t. ca. 300 tilmeldte, og det samlede deltagerantal forventes at blive over 1.000. Da alle cykelløb 
hen over sommeren mere eller mindre er aflyst, kan det forventes, at mange vil tilmelde sig løbet i år. 

 

Det er aftalt med Odsherred Kommune, at Geopark Odsherred indkøber skilte til ruten, mens kommunen 
forestår opsætning af skiltene. Forslag til skiltning af ruten er udarbejdet, og tilbud på skilte modtaget. 

Opsætningen af skiltene afventer udarbejdelse af skilteplan samt godkendelse fra politiet.  
 

Eksempel på skiltning er vedhæftet som bilag. 

 
Indstilling: 

 
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 

 
Beslutning: 

 

Taget til efterretning. 
 

Bilag: 5.1 Skiltning Bjerg Grand Prix. 
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6. Vedtagelse af ”Erhvervspakke 2” i Odsherred 
 

I forbindelse med Covid-19 vedtog Odsherred Byråd den 26/5-2020 en pakke med investeringer, hvoraf 
en del har væsentlig interesse for Geopark Odsherred.  

 

Foruden ovenfor nævnte befæstelse af en del af Istidsruten ved solvognens fundsted, drejer det sig bl.a. 
om: 

 
 - Etablering af udefaciliteter til udeundervisning, ophold og spisning. Der er afsat 1,5 mio. kr. til formå-

let, bl.a. i forventning om, at en evt. 2. bølge af Corona-virus kan øge behovet for udeundervisning. Da 

Geopark Odsherred varetager naturformidling for skolerne, er geoparken kraftigt involveret i projektet. 
Det tilstræbes, at investeringerne, foruden at kunne anvendes i undervisningssammenhæng, kan 

anvendes af turister og andre besøgende. 
 

- Trapper til Vejrhøj og Esterhøj. Trapperne til Vejrhøj og Esterhøj er meget nedslidte. Der er afsat 

180.000 kr. til renovering. Arbejdet på Esterhøj forudsætter dog fredningsmyndighedens godkendelse. 
 

Indstilling: 
 

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 
 

Beslutning: 

 
Taget til efterretning. 

 
 

7. Status på feriehusudlejning 

 
De senere måneder har været yderst udfordrende for feriehusudlejnings-branchen pga. lukning af 

Danmarks grænser og forlængelser af disse med meget korte varsler. Dette har medført mange aflys-
ninger og vanskeligheder med at frigøre husene, så de kan udlejes til anden side, samt et generelt 

stærkt forøget arbejdspres i feriehusudlejningen. 
 

På landsplan har branchen som følge heraf oplevet en kraftig tilbagegang, men i Odsherred har det, 

pga. vores nærhed til hovedstadsområdet, i stort omfang været muligt at erstatte aflyste, udenlandske 
lejemål med danske gæster, og dermed fastholde en positiv udvikling. 

 
På nuværende tidspunkt er antallet af udlejede uger 16% højere end på samme tid sidste år, som ellers 

var et rekord-år. Med åbningen af den danske grænse for bl.a. tyske gæster, som udgør den absolut 

væsentligste kundegruppe i Odsherred, anses det for sikkert, at udlejningen i 2020 som helhed vil 
overgå 2019. 

 
Det kan dog ikke forventes, at året som helhed udviser en vækst på 16% i forhold til 2019, da en 

væsentlig forklaring på væksten er en meget høj udlejning i foråret, hvor mange blev sendt på hjemme-
arbejde, og skoler og daginstitutioner blev lukket. Derudover vil det økonomiske resultat af udlejningen 

være påvirket af ekstraomkostninger til håndtering af de mange aflysninger m.v. samt stigende udgifter 

til provision til diverse booking-portaler. 
 

Strategien under Corona-krisen har været at fastholde et højt serviceniveau og, på trods af arbejdspres-
set, at fastholde muligheden for at få nye huse til udlejning, da den store salgsaktivitet på sommerhus-

markedet desværre indebærer, at mange huse fjernes fra udlejningsmarkedet. Dette er lykkedes 

tilfredsstillende, og vi har, på trods af mange opsigelser pga. salg, p.t. 4% flere huse til udlejning end på 
samme tidspunkt sidste år. 
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Indstilling: 
 

Det indstilles, at det orienteringen tages til efterretning. 
 

Beslutning: 

 
Taget til efterretning. 
 
Bilag: 7.1 Ledelsesrapport Feriepartner Odsherred. 

 

 

Sager til behandling: 
 
 

8. Revideret budget 2020 
 

På sidste bestyrelsesmøde blev godkendt et revideret budget, som tog udgangspunkt i, at lukningen af 

den danske grænse blev opretholdt til den 15. juni, og at det ville være muligt at erstatte halvdelen af 
de aflyste, udenlandske lejemål med danske gæster. Med disse forudsætninger udviste budgettet et 

overskud på 789.000 kr. 
 

Forudsætningen om tidspunktet for (delvis) genåbning af grænsen viste sig at være korrekt, mens det 

har vist sig muligt at genudleje de aflyste lejemål i væsentligt højere omfang end forudsat. 
 

Der er derfor udarbejdet et nyt budget, som tager udgangspunkt i en omsætningsfremgang på 10% ift. 
2019. Desuden er der i budgettet taget højde for øgede omkostninger til håndtering af Corona-situatio-

nen samt øget provision til booking-portaler. Med disse forudsætninger forventes nu et overskud på 

913.000 kr. 
 

Indstilling: 
 

Det indstilles, at det reviderede budget godkendes. 
 

Beslutning: 

 
Godkendt. 
 
Bilag: 8.1 Revideret budget 2020. 

 

 
9. Projektforslag - Geopark Odsherred på mountain bike 

 
Det foreslås, at Geopark Odsherred gennemfører et projekt med etablering og formidling af mountain 

bike-ruter. Projektet skal dels øge områdets tiltrækning af gæster i ydersæsonerne, dels formidle 
geoparkens natur- og kulturseværdigheder m.v. Der er således ikke ”kun” tale om cykelruter, men også 

en guide til interessante steder i Geopark Odsherred. 

 
Udgangspunktet er, at ruterne allerede findes, og det således er skiltning, systematisering og formidling, 

der er behov for. Der lægges i projektet op til kraftig involvering af frivillige, som dels skal foreslå ruter, 
dels stå for det løbende tilsyn med ruterne, således at skiltning m.v. vedligeholdes. 

 

De samlede bruttoomkostninger til projektet anslås til 500.000 kr., hvoraf en meget stor andel må 
forventes finansieret af fonde, tilskud, sponsorater og reklamer. Projektet vil kunne indgå i geoparkens 
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udviklingspulje, hvor Odsherred Kommune betaler et tilsvarende beløb, forudsat, at rammen ikke er 
udnyttet fuldt ud af andre projekter. 

 
Projektets forudsætninger er nærmere beskrevet i vedlagte bilag. 

 

Indstilling: 
 

Det indstilles, at projektet opstartes inden for en økonomisk ramme på 500.000 kr., som søges finan-
sieret af tilskud m.v., og at der tages stilling til, om en del af udgiften i givet fald skal henføres til udlod-

ning, jf. pkt. 10. 

 
Beslutning: 

 
Godkendt, idet der lægges afgørende vægt på, at der er tale om et nyt produkt, som henvender sig til 
en bred målgruppe, og som indtænker geoparkens fokus på bl.a. bæredygtighed og kulturhistorie. 
 
Bilag: 9.1 Projektbeskrivelse: Geopark Odsherred på mountain bike. 

 
 

10. Udlodning 2020 
 

Bestyrelsen besluttede i marts 2020 at udlodde 100.000 kr., hvoraf 35.000 kr. skulle anvendes til skilt-

ning af Geopark Bjerg Grand Prix-ruten. Baggrunden herfor var, at rammen på 100.000 kr. hidrørte fra 
2015 og dermed ville komme til beskatning, hvis ikke der sker udlodning i 2020. 

 
På bestyrelsesmødet i april blev det dog, på baggrund af den store usikkerhed om økonomien i Ferie-

partner, som følge af Covid-19, besluttet at afvente udlodning til efter sommerferien. Med afklaring af 

grænsespørgsmålet, samt udsigt til en positiv udvikling i sommerhusudlejningen, foreslås det, at der nu 
træffes beslutning om at fastholde udlodningen i 2020. 

 
Udgiften til skiltning af Bjerg Grand Prix-ruten, som var anslået til 35.000 kr., har vist sig kun at være ca. 

20.000 kr. Der resterer således 80.000 kr., som kan udloddes. Såfremt bestyrelsen ønsker at gennem-
føre projektet vedr. mountain bike-ruter, kan det overvejes at anvende beløbet til dette formål. 

 

Indstilling: 
 

Det indstilles, at restbeløbet op til 100.000 kr. udloddes, og at bestyrelsen beslutter, om beløbet skal 
anvendes til etablering af mountain bike-ruter. 

 

Beslutning: 
 

Der udloddes 80.000 kr. til aktiviteter i efteråret. Projekter, der kan understøtte indvielsen af solvognens 
fundsted, vil blive særligt prioriteret. 
 
 

11. Planlægning af bestyrelsesseminar 

 
Bestyrelsen har besluttet at afholde kombineret bestyrelsesmøde og –seminar fra torsdag den 3/9-2020 

kl. 16.00 til fredag den 4/9-2020 kl. 12.00. 
 

Formanden foreslår, at temaet for seminaret bliver naturturisme, da dette er en turismeform, som er i 

kraftig udvikling, og som passer godt ind i geoparkens værdier. 
 

Da varigheden af seminaret er begrænset foreslås det at afholde det lokalt, så transporttiden begræn-
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ses. Der er derfor foretaget en foreløbig og uforpligtende reservation på Kirsebærgården i Nakke. 
 

Sagen fremsendes mhp. drøftelse af forslag til temaer og evt. oplægsholdere m.v. 
 

Indstilling: 

 
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter forslag til temaer m.v. 

 
Beslutning: 

 

Formanden fastlægger, i samarbejde med direktøren, det endelige program, med udgangspunkt i flg. 
forslag til programpunkter: 
 
 - Geoparkens grundlag, herunder kulturhistorien. 
 - Geoparkens faglige og forskningsmæssige fundament. 
 - Udviklingsplan for Sjælland og øerne. 
 - Bæredygtig turisme og naturturisme. 
 - Udvikling af mountain bike-ruter. 
 - Ungdommens placering i Geopark Odsherred. 
 
Der ønskes ekstern(e) oplægsholder(e), som kan udfordre og skabe nye ideer. 
  
  
 

 
 

 

 


