Bestyrelsesmøde i

Fonden Geopark Odsherred
Tid:

Fredag den 20. november 2020 kl. 15.30

Sted:

Virtuelt https://zoom.us/j/99099759315?pwd=M1Z4YTFITkpvUjRJOVBRNGszZU9DQT09

Deltagere:

Michael Kristiansen, Helge Fredslund, Gitte Klausen, Dorte Kiilerich,
Britta Tøndborg, Henrik Vejre, Annemette Moesgaard, Hans-Jørgen Olsen.

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.
2. Meddelelser

Hans-Jørgen Olsen orienterede om, at Audebo Pumpestation ønsker støtte fra geoparken, da det vil
fremme øvrige fondsansøgninger.
Britta Tøndborg orienterede om kommende udstilling om ”Hovsa-missilet” i samarbejde med bl.a.
Odsherred Teater.
Direktøren orienterede om, at gravel-festivalen ”Backlands” vil blive afholdt i Odsherred i 2021.

Sager til efterretning:
3. Status for igangværende projekter
Nedenfor gives en kort status for igangværende projekter.
Naturcykelruter
Projektet, som omfatter etablering og formidling af et antal naturcykelruter med fokus på formidling af
landskaber og kulturseværdigheder, blev opstartet i august 2020 med forventning om, at ruterne er klar
til april 2021.
Der blev afsat 500.000 kr. til projektet, finansieret af geoparken selv. Det er dog lykkedes at opnå
tilskud på 100.000 kr. fra Destination Sjælland og tilskud på 80.000 kr. fra Projekt Væksttur. Dertil
kommer, at der foreligger mundtligt, men ikke endeligt, tilsagn om yderligere tilskud og sponsorater for
ca. 100.000 kr., hvorved geoparkens egenfinansiering reduceres væsentligt.
Status for projektet er, at der er godt gang i etablering af såvel ruter som formidlingsløsninger og
samarbejder. Projektets væsentligste udfordring er skiltning – en problematik som håndteres i godt
samarbejde med Naturstyrelsen og Odsherred Kommune.
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Projektlederen har udarbejdet en status, som er vedhæftet som bilag.
Skulpturpark ”17 Goals on My Mind”
Skulpturparken ”17 Goals on My Mind”, som skal etableres i Annebergparken i samarbejde med Grundejerforeningen Annebergparken, Anneberg Kulturpark, Odsherred Kommune og Kunstkollektivet 8B, er
et omfattende projekt, som formentlig vil tage nogle år at realisere.
Totaløkonomien i projektet er ca. 2,6 mio. kr. Der er opnået støttetilsagn fra Spar Nord Fonden på
250.000 kr., Odsherred Kommune på 50.000 kr., Destination Sjælland (ikke endeligt bekræftet) på
65.000 kr. og Poul Johansen Fonden på 83.000 kr. Desuden har Statens Kunstfond givet støtte på
170.000 kr. til udarbejdelse af skitser, men afventer disse samt yderligere detaljer om projektet, før der
tages stilling til evt. yderligere tilskud.
Der er desuden søgt en række andre fonde, herunder LAG, som ikke har afvist at støtte projektet, men
har stillet som betingelse, at der opnås større finansiering fra anden side.
Endelig har Slots- og Kulturstyrelsen givet et tilskud på 676.000 kr. til en udstilling om den kommende
skulpturpark. I udgiften til udstillingen finansieres en del udgifter, som tidligere var placeret i selve
hovedprojektet, hvorved den samlede udgift til hovedprojektet kan nedbringes med ca. 140.000 kr.
Der er således tilfredsstillende fremdrift i projektet, men stadig et godt stykke vej, før den nødvendige
finansiering er tilvejebragt.
Undervisningstilbud
Geoparkens undervisningstilbud (naturvejledning) har været stærkt påvirket af Corona-epidemien, først
ved nedlukning af undervisningstilbud, og derefter ved en kraftigt øget aktivitet i form af hjælp til
udeundervisning og etablering af faciliteter til udeundervisning i forbindelse med kommunens ”Erhverspakke 2”.
Status er nu, at der er fuld belægning på undervisningsforløb, og at der er fuld gang i etableringen af
uderumsfaciliteter under Erhvervspakke 2. Desuden er der etableret en mobil formidlings- og undervisningstjeneste.
En mere detaljeret status fremgår af vedhæftede bilag.
Solvognens Fundsted
Arbejdet med lokalplan for Solvognens Fundsted er igangsat i samarbejde med Odsherred Kommune og
Skel.dk. Lokalplanen skal bl.a. skabe mulighed for etablering af telt- og shelterplads, brændeskjul,
bålsteder, infopunkt, toilet, ekstra P-plads, sti fra rute 21 og opstilling af borde og bænke.
Odsherred Kommune har oplyst, at arbejdet med renovering af bro og vej til Solvognens Fundsted er
forsinket pga. ventetid på levering af broelementer, og derfor først forventes igangsat efter påske 2021.
Tidsplanen vil blive koordineret med geoparken, så den tager hensyn til antallet af besøgende.
På opfordring fra geoparken har Odsherred Kommune opsat en trafiktæller på Trundholm Mosevej.
Indstilling:
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.
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Beslutning:

Taget til efterretning. Skitser fra ”17 Goals on My Mind” sendes til bestyrelsen. Pga. den store publikumsinteresse for Solvognens Fundsted, etableres der allerede nu læ til kvæget, således at det kan blive
på stedet efter 1. december. Udgiften hertil er ca. 50.000 kr.
Bilag: 3.1 – Status på naturcykelruter
3.2 – Status for mingeopark.dk
4. Status på feriehusudlejning
Corona-epidemien har haft en meget positiv betydning for udlejningen af sommerhuse i Odsherred, da
der var stor efterspørgsel under den delvise nedlukning i foråret, mange danske lejere i højsommeren,
mange tyske lejere efter genåbningen i sensommeren, og mange såvel danske som udenlandske lejere i
efterårsferien. P.t. er der også indikationer for en pæn stigning i antallet af jule- og nytårsgæster, og
samlet ligger Feriepartner Odsherreds udlejning, målt på antal uger, p.t. 20,6% over 2019, som ellers
var et rekordår.
Da efterspørgslen også forventes at være høj i 2021 er der ledelsesmæssigt fokus på at sikre tilgang af
nye huse, således at efterspørgslen kan imødekommes. Denne opgave vanskeliggøres af et ophedet
sommerhusmarked, hvor mange af vores udlejningshuse bliver solgt til købere, som ikke ønsker at
udleje, men selv at benytte sommerhusene. Ikke desto mindre er det lykkedes at øge antallet af huse,
således at Feriepartner Odsherred nu har 385 huse til udlejning mod 362 huse på samme tidspunkt
sidste år.
Derudover er der, for at sikre, at flest muligt huse fastholdes til udlejning i Feriepartner, fokus på at
sikre en høj tilfredshed blandt ejerne. Iflg. den netop udsendte, årlige tilfredshedsanalyse fra Voxmeter,
er dette lykkedes over al forventning, idet Feriepartner Odsherred har haft den største fremgang i ejertilfredshed af samtlige 30 Feriepartner-bureauer.
Indstilling:
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning:

Taget til efterretning. Der ønskes øget fokus på bæredygtighed samt konkretisering af fordele ved at
samarbejde med Feriepartner.
Bilag: 4.1 – Ledelsesrapport Feriepartner Odsherred

Sager til behandling:
5. Kommunikationsstrategi
På bestyrelsesmødet den 10. oktober 2020 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes et oplæg om ny
kommunikationsstrategi.
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På mødet vil kommunikationsansvarlig i geoparken, Helle Nordgaard, give et oplæg med overvejelser om
indhold og retning i den kommende kommunikationsstrategi.
Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter oplægget og retningen for det videre arbejde.
Beslutning:

Drøftet. Oplæg til strategi fremlægges primo 2021. Udarbejdelse af kendskabsanalyse iværksættes.
6. Udarbejdelse af Geopark-magasin
Visit Odsherred har gennem årene udgivet en årlig destinationsbrochure, og Destination Sjælland har for
2020 også udgivet en brochure for Odsherred alene. Fremover udgives der ikke en særskilt brochure for
Odsherred, men alene en fælles udgivelse for hele Destination Sjællands område, hvor kun en mindre
del af indholdet oversættes.
Det er geoparkens vurdering, at der er stor efterspørgsel efter specifik information om Odsherred, og
der er derfor et ønske om at producere et magasin, som fokuserer på seværdigheder og oplevelser i
Odsherred – naturligvis med udgangspunkt i geoparkens værdier og bærende elementer.
Tanken er at producere et magasin på ca. 100 sider i høj kvalitet, både hvad redaktionelt indhold, billeder og papirkvalitet angår. Magasinet skal være delvist reklamefinansieret, dog således at annoncer
harmonerer med magasinets redaktionelle indhold og grafiske udtryk.
Udgiften til produktion og tryk af et magasin på ca. 100 sider i et oplag på 10.000 samt et mindre oplag
på tysk, vil være ca. 150.000 kr. Hertil kommer anvendelse af egen arbejdstid. Dette er en relativt lav
pris, som alene er mulig pga. leverandørers velvilje over for geoparken. Det vil dog stadig være vanskeligt at opnå en fuld reklamefinansiering af produktionsudgifterne, særligt i det første år.
Der arbejdes p.t. på designforslag, som fremsendes til bestyrelsen forud for mødet. Desuden vil Helle
Nordgaard deltage i behandlingen af punktet, og redegøre nærmere for indhold m.v.
Indstilling:
Det indstilles, at der for 2021 udarbejdes et Odsherred-magasin inden for en økonomisk ramme på
150.000 kr.
Beslutning:

Godkendt med følgende bemærkninger:
Der bør være fokus på bæredygtighed, liv, praktisk anvendelighed og valg af billeder, som dækker hele
året.
Udgivelsen digitaliseres.
Der udvælges ikke et egentligt tema, idet magasinet skal sikre en bred præsentation af geoparkens
tilbud, men i hver udgivelse lægges der særlig vægt på en aktuel begivenhed eller et aktuelt tilbud.
Et større oplag overvejes.
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7. Evaluering af Geopark Festival 2020
Geopark Festival 2020 var kraftigt påvirket af corona-restriktioner. Den store åbningsevent og Geopark
Bjerg Grand Prix blev aflyst, og der blev indført obligatorisk billetsalg til arrangementerne, for at kunne
styre antallet af deltagere til hvert enkelt arrangement helt præcist. Ikke desto mindre lykkedes det at
gennemføre festivalen med 53 events og et besøgstal på min. 800.
Temaet for årets festival var kulturhistorie, og det er vurderingen, at det fungerer godt med et tema.
Planen var, at temaet i 2021 skulle være geologi og landskab, men da det vil være oplagt at have dette
tema samme år som der køres Tour de France i geoparken, er planen nu at have kunst som tema i
2021.
Erfaringerne med billetsalg er gode. Det er relativt enkelt at administrere, giver et meget præcist overblik over deltagerantallet til hvert enkelt arrangement, og giver økonomisk mulighed for at friholde
arrangørerne for at betale for at deltage, hvilket ellers var planen, da det offentlige tilskud til Geopark
Festival bortfaldt.
Evaluering af årets festival er vedhæftet som bilag.
Indstilling:
Det indstilles, at evalueringen godkendes.
Beslutning:

Godkendt. Tematisering af festivalen, samt strukturen med en stor, fælles åbningsevent og mange
decentrale arrangementer, fastholdes.
Bilag: 7.1 – Evaluering af Geopark Festival 2020
8. Medlemskab af Odsherred Erhvervsforum
Odsherred Erhvervsforum er en erhvervspolitisk organisation, som er medlemsbaseret, og uafhængig af
støtte fra Odsherred Kommune. Foreningen er organiseret med en række styregrupper (detail, håndværk, lokale fødevarer, industri og liberale erhverv) og en bestyrelse med repræsentation fra alle styregrupper.
Erhvervsforum har nu besluttet at udvide med en styregruppe for kunst, kultur og turisme, og har i den
forbindelse opfordret Geopark Odsherred til at blive medlem. Geoparken har allerede en partnerskabsaftale med Odsherred Erhvervsforum, men efter det oplyste kan denne ikke erstatte det almindelige
medlemskab og dermed kontingentbetaling. Kontingentet til Odsherred Erhvervsforum er afhængigt at
antal ansatte, og vil for geoparkens vedkommende være 10.000 kr. årligt.
Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt Geopark Odsherred skal være medlem af
Odsherred Erhvervsforum.
Beslutning:

Geopark Odsherred indmeldes i Odsherred Erhvervsforum, dog således at Odsherred Erhvervsforum
opfordres til at indgå et partnerskab med geoparken, som helt eller delvist modsvarer kontingentet.
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9. Fornyelse af aftale om Geopark Bjerg Grand Prix
Cykelløbet Geopark Bjerg Grand Prix arrangeres af Geopark Odsherred, men planlægges i vidt omfang af
Veggerby Sport og Kultur. Samarbejdet mellem geoparken og Veggerby er reguleret i en aftale fra
november 2018, som omfatter afvikling af løbet i 2019, 2020 og 2021.
En af Veggerbys opgaver iht. aftalen er sponsorsøgning, og Veggerby har for nylig præsenteret en mulig
hovedsponsor for løbet. Der har været afholdt møde med den mulige sponsor, og meget tyder på, at der
kan indgås en aftale. Sponsoren ønsker dog at lave en aftale, som omfatter 2021 og 2022, og har i
øvrigt tilkendegivet en intention om at fortsætte samarbejdet derefter.
Indgåelse af en sponsoraftale, der rækker ud over 2021, med en sponsor, som Veggerby har tilvejebragt, aktualiserer behovet for at lave en ny aftale med Veggerby, så afviklingen af løbet er sikret i den
periode, som sponsoraftalen omfatter. Både geoparken og Veggerby har været tilfredse med det hidtidige samarbejde, og udgangspunktet for drøftelserne har derfor været en fortsættelse af samarbejdet
på samme vilkår som hidtil.
Der er derfor udarbejdet et forslag til aftale, som dækker perioden 2022-2024, og som i alt væsentligt er
identisk med den nuværende aftale.
Indstilling:
Det indstilles, at forslaget til ny samarbejdsaftale med Veggerby Sport og Kultur godkendes.
Beslutning:

Godkendt.
Bilag: 9.1 – Samarbejdsaftale Veggerby 2022-2024
10. Vandreruter
På bestyrelsesmødet den 1/10-2020 blev væsentligheden af vandreruter i Geopark Odsherred drøftet. En
del af opgaven handler om kommunikationsstrategi, jf. dagsordenens pkt. 5, men der forestår også en
reel gennemgang og opdatering af geoparkens vandreruter, hvis de skal være, og ikke mindst formidles,
på et tilfredsstillende kvalitetsniveau.
Geoparkens vandreruter er i dag formidlet i bogen ”Vandringer i Geopark Odsherred” med tilhørende
kort. Bogen er fra 2008 med en mindre opdatering i 2018, er ret omfattende (136 sider), og beskriver
meget detaljeret historie, landskaber, geologi og natur m.v. Bogens grafiske udtryk bærer dog tydeligt
præg af, at den er nogle år gammel, og formidlingen kunne godt være lettere tilgængelig, med større
fokus på oplevelser og attraktioner, og med større appel til f.eks. børnefamilier.
Bogen er solgt i mere end 10.000 eksemplarer, men der er ingen digital formidling af vandreruterne,
hvilket må anses for at være utidssvarende.
Hvis geoparkens vandreruter skal opdateres, og formidlingen forbedres, kan der i høj grad tages afsæt i
det arbejde, som p.t. laves med naturcykelruter. Her arbejdes med koncept for præsentation af seværdigheder (bl.a. film og QR-koder), grafisk identitet, valg af kortmateriale og ikke mindst digital formidling, herunder apps, hvor der p.t. kigges på samme app som Istidsruten er formidlet i.
Projektet vedr. naturcykelruter løber frem til april 2021. Det vil være oplagt at fortsætte arbejdet med
vandreruter herefter, med afsæt i de erfaringer, der er gjort med, og investeringer, der er foretaget i,
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arbejdet med cykelruter. Det indstilles derfor, at ansættelsen af projektlederen for naturcykelruter
forlænges med et halvt år, og at arbejdet med vandreruter påbegyndes, så snart det nødvendige grundlag – visuel identitet, valg af kortleverandør og digital løsning m.v. – er på plads.
Indstilling:
Det indstilles, at:
•
•
•

Geoparkens vandreruter opdateres såvel indholds- som formidlingsmæssigt med udgangspunkt i
erfaringerne fra arbejdet med naturcykelruter.
Formidlingen gøres lettere tilgængelig og digitaliseres.
Ansættelsen af den nuværende projektleder for naturcykelruter forlænges med et halvt år.

Beslutning:

Godkendt.
11. Mødekalender 2021
Bestyrelsen skal fastlægge tidspunkter for møder i 2021. Der afholdes typisk 4 bestyrelsesmøder, og iflg.
vedtægterne skal årsregnskabsmødet afholdes inden udgangen af april. Der har desuden været tradition
for at afholde et møde i december med efterfølgende spisning.
På denne baggrund foreslås det, at der afholdes bestyrelsesmøder i januar, april, september og december måned.
Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsesmøder i 2021 afholdes på flg. tidspunkter:
•
•
•
•

Onsdag den 20. januar kl. 16.00
Mandag den 26. april kl. 16.00
Onsdag den 15. september kl. 16.00
Fredag den 10. december kl. 16.00 (med efterfølgende spisning)

Beslutning:

Godkendt. Øvrige datoer, herunder Geopark Bjerg Grand Prix, Geopark Festival og evt. besøg fra
Geopark Harz, sendes til bestyrelsen.
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