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Bestyrelsesmøde i 

 

Fonden Geopark Odsherred 
 
Tid: Onsdag den 20. januar 2021 kl. 16.00 

 

Sted: Virtuelt  
 

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

 

 

Dagsorden 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt. 
 

2. Meddelelser 

 
Der blev orienteret om: 
 
 - Geoparkens mulighed for at lave turismefremme inden for vedtægternes formålsbestemmelser.  
 - Besøg fra Arbejdstilsynet. Der skal vælges en arbejdsmiljørepræsentant. 
 - Opsigelse af Destination Sjællands lejeaftale i Tinghuset. 
 - Ansøgning om kompensation for aflysning af Bjerg Grand Prix på 146.000 kr. 
 - Annonceindtægter til ”Livet i Odsherred”. 
 - Ny vejledning om sommerhusudlejning fra Erhvervsstyrelsen. 
 - Initiativer til at begrænse Corona-smitte i Geopark Odsherred og Feriepartner. 
 
 

Sager til efterretning: 
 

 
3. Status på feriehusudlejning 

 

Udlejningen af feriehuse i 2020 blev den bedste for Feriepartner nogensinde. Antallet af udlejede uger 
blev 4.382, svarende til en stigning på 22,1%, og omsætningen blev 22,1 mio. kr., svarende til en stig-

ning på 23%. Antallet af huse til udlejning steg med 4% til 388. Der er således tale om både en stigning 
i antallet af huse og i antallet af udlejede uger pr. hus. 

 

Pr. 11. januar er der i 2021 udlejet 1.419 uger, hvilket er 11,4% mere end på samme tidspunkt i 2020. 
Antallet af huse er 309 mod 311 på samme tidspunkt sidste år. 

 
Sæsonen er dermed startet rigtig godt, men der er stadig stor usikkerhed om, hvordan sæsonen vil 

udvikle sig, ikke mindst stor usikkerhed om, hvilke corona-restriktioner, der vil gælde i løbet af sæsonen, 

og hvilken betydning det vil få for udlejningen. 
 

Indstilling: 
 

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 
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Beslutning: 

 
Taget til efterretning. 
 

Bilag: 3.1 – Feriehusudlejning 2020 
 3.2 – Feriehusudlejning 2021 

 
 

Sager til behandling: 
 

 

4. Kendskabsanalyse 
 

Bestyrelsen besluttede på sidste møde, at der skulle indhentes et tilbud på en kendskabsanalyse for 
Geopark Odsherred, som var væsentligt mere omfattende end hidtil, hvor der er stillet ganske få spørgs-

mål om kendskabet til geoparken i tillæg til andre analyser. 

 
Geoparkens sekretariat har indhentet et tilbud fra Epinion på en kendskabsmåling blandt borgere, virk-

somhedsledere og feriehusejere. Tilbuddet indeholder: 
 

• Opstartsmøde, primært med fokus på proces, tidsplan, output og undersøgelsesspørgsmål. 

• Udarbejdelse af spørgeskema (tre delvist overlappende versioner på 10-15 spørgsmål), opsæt-

ning og kvalitetssikring 

• Udarbejdelse af invitationsbrev til e-boks-udsendelse. 

• Håndtering af udtræk over borgere, feriehusejere og virksomheder. Odsherred Kommune leve-

rer udtræk. 

• Håndtering af udtræk inkl. berigning med spørgeskemalinks. 

• Bistand til gennemførsel af udsendelse via e-boks samt løbende monitorering af dataindsamling. 

• Påmindelse via SMS til borgere i kommunen og feriehusejerne, inkl. forberedelse hertil. 

• Datarens, bearbejdning og post-stratifikation. 

• Analyse, afrapportering samt efterbehandling af rapporten. 

• Løbende projektledelse og administration. 
 

Prisen herfor er 97.150 kr. ekskl. moms. En forudsætning for denne pris er, at Odsherred Kommune står 
for at levere et udtræk over de tre målgrupper og står for e-boks-udsendelsen. Odsherred Kommune har 

tilkendegivet, at de kan varetage denne opgave. 
 

Aftalen med Odsherred Kommune betyder, at der kan opnås et ret stort antal respondenter i forhold til 

prisen. Det forventes, at der kan inddrages ca. 1.000 borgere, 500 feriehusejere og 100 virksomheder. 
 

Indstilling: 
 

Det indstilles, at kendskabsanalysen iværksættes. 

 
Beslutning: 

 
Det undersøges, om Odsherred Kommune er interesseret i at medvirke i undersøgelsen, for dermed at 
gøre undersøgelsen bredere, samtidig med, at finansieringen forbedres. Sagen genoptages herefter i 
bestyrelsen. 
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5. Ansøgning om støtte fra Lammefjordens Historiske Forening 

 
Lammefjordens Historiske Forening søger tilskud fra Geopark Odsherred til et projekt, som skal gøre den 

oprindelige pumpestation til et spændende formidlings- og besøgssted, som kan levendegøre historien 

om Lammefjordens inddæmning. 
 

Projektet har et totalt anlægsbudget på 12,6 mio. kr., som søges finansieret ved lokale sponsorater og 
fondstilskud, herunder tilskud fra Realdania, som iflg. ansøgningen har tilkendegivet positiv interesse for 

projektet. 

 
Realdania har iflg. ansøgningen tilkendegivet, at lokal opbakning til projektet er væsentligt for deres 

støtte, og har lagt vægt på samarbejdet med Geopark Odsherred. Lammefjordens Historiske Forening 
har derfor fremsendt ansøgning om tilskud, enten i form af et projekttilskud på 75.000 kr. eller et 4-årigt 

driftstilskud på 20.000 kr. årligt. 

 
Lammefjordens Historiske Forening tilbyder, at Geopark Odsherred kan benytte stedet til Grand Cru-

kåring og få stillet permanent udstillingsareal til rådighed. 
 

Ansøgningen blev fremsendt til Geoparkens udlodning i efteråret 2020, men fik afslag, da den dels ikke 
levede op til formålet med udlodningen (aktiviteter i efteråret), dels indeholdt et beløb, som stort set 

svarede til det fulde udlodningsbeløb. 

 
Bestyrelsen har på seneste møde tilkendegivet, at man ønskede at behandle ansøgningen i dette møde, 

og det vurderes, at aktiviteten falder ind under geoparkens formålsbestemmelser. 
 

Indstilling: 

 
Det indstilles, at Lammefjordens Historiske Forening opfordres til at genfremsende ansøgningen ved 

næste udlodning, og at der tilkendegives en positiv holdning til projektet. 
 

Beslutning: 
 

Godkendt, idet geoparkens tilstedeværelse og involvering i projektet dog bør være større end blot som 
tilskudsgiver. 
 

Bilag: 5.1 – Ansøgning fra Lammefjordens Historiske Forening 
 

 

6. Ansøgning om tilskud til gravel-festival ”Backlands” 
 

Geopark Odsherred kom i sommeren 2020 i kontakt med 3 gravel-entusiater, som ønsker at lave en 
større gravel-festival som den første i Danmark.  

 
Efter den indledende dialog foreslog geoparkens sekretariat at undersøge muligheden for at afvikle festi-

valen med udgangspunkt i Anneberg Kulturpark, hvor det er muligt at rumme et større antal deltagere, 

og hvor alle nødvendige faciliteter er til stede. Anneberg Kulturpark er alene ”festival- og overnatnings-
plads”, mens cykelruterne vil blive placeret i hele Odsherred. 

 
Arrangørerne har undersøgt flere forskellige lokationer til festivalen i hele landet, men har foretrukket 

Odsherred, både pga. landskabet, geoparken og Annebergparken.  

 
Arrangørerne forventer, at der – når der ikke længere er corona-restriktioner – vil være flere tusinde 

deltagere i festivalen, men har for 2021 begrænset antallet af deltagere og hjælpere m.v. til 500, i 
forventning om, at det ikke vil være tilladt med større forsamlinger end dette i september 2021, hvor 
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festivalen skal afholdes første gang. 

 
I dialogen med arrangørerne har direktøren, efter samråd med formanden, indikeret, at Geopark 

Odsherred vil være villig til at støtte arrangementet, som ikke vil kunne give overskud i 2021 pga. de 

forventede restriktioner på deltagerantallet. Arrangørerne har på denne baggrund sendt en ansøgning 
om støtte på 50.000 kr. til arrangementet. 

 
Indstilling: 

 

Det indstilles, at der ydes et opstartstilskud på 50.000 kr. til festivalen. 
 

Beslutning: 
 

Godkendt. 
 
Bilag: 6.1 – Ansøgning om tilskud til afvikling af Backlands 

 
 

7. Status for, og prioritering af, aktiviteter og projekter 
 

Antallet af aktiviteter og projekter, som Geopark Odsherred er involveret i, er i stadig stigning. Der er 

derfor behov for en bedre projektstyring end hidtil, for at fastholde overblikket og give mulighed for at 
prioritere. 

 
Derfor er der udarbejdet et samlet overblik over geoparkens aktiviteter og projekter med angivelse af 

status og geoparkens involvering. Der er tale om alt fra eksterne projekter, hvor geoparken kun bidrager 

i meget begrænset omfang, til projekter og aktiviteter, hvor geoparken har det fulde ansvar. 
 

Ambitionen er, at oversigten løbende skal udvikles og ajourføres, således at den kan præsenteres på 
hvert bestyrelsesmøde og danne grundlag for drøftelser om prioritering og indsatser m.v. i bestyrelsen. 

 
Indstilling: 

 

Det indstilles, at den beskrevne involvering i de enkelte projekter godkendes. 
 

Beslutning: 
 

Godkendt. Der arbejdes med en kategorisering af projekterne. 
 
Bilag: 7.1 – Projekt- og aktivitetsoverblik 

 
 

8. Budget 2021 
 

Forslag til budget for 2021 er udarbejdet med udgangspunkt i det nuværende aktivitetsniveau, tillagt 

besluttede aktiviteter, som skal udføres i 2021. Budgettet udviser et overskud fra feriehusudlejning på 
1.270.000 kr. og et netto-forbrug til geopark-aktiviteter på 1.028.000 kr., hvorved der fremkommer et 

overskud af fondens drift på 242.000 kr. 
 

Budgettet er baseret på flg. forudsætninger og aktiviteter: 
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Generelt: 

 
Budgettet indeholder en generel lønfremskrivning på 1,55%, svarende til KL’s skøn for lønudviklingen fra 

2020 til 2021. Desuden er der afsat ekstra lønmidler, da geoparkens bogholder går på pension i 2021, 

hvorfor der vil være udgifter til overlap/overlevering og afvikling af ferie m.v. 
 

Udgiften til revision er forøget med 40.000 kr., da der stadig udestår en del opgaver i forbindelse med 
overdragelsen af Visit Odsherred til Destination Sjælland og overdragelsen af Feriepartner til Geopark 

Odsherred. Budgettet er i den forbindelse udarbejdet helt fra bunden, da der i samme forbindelse er 

lavet helt ny kontoplan. Der må derfor forventes nogen usikkerhed om budgettet. 
 

Pga. det meget lave renteniveau, og negative indlånsrenter, er der afsat 40.000 kr. til renteudgifter for 
fonden som helhed. 

 

Feriepartner: 
 

Feriehusudlejningen er budgetteret til samme niveau som 2019, dog med den ændring, at kursgevinster 
er budgettet væsentligt lavere, da der forventes en forskydning fra udenlandske til danske lejere. Udlej-

ningen er p.t. noget bedre end i 2019, men pga. stor usikkerhed om udviklingen, er der ikke budgetteret 
med en stigning. 

 

Budgettet til småanskaffelser og husleje er øget med 86.000 kr. mhp. udviklingen af forretningen, jf. 
dagsordenens pkt. 9 (lukket møde). 

Geopark Odsherred: 
 

Budgettet for geoparken er baseret på flg. forudsætninger og aktiviteter: 

 

• Husleje, Annebergparken. Der er afsat et mindre beløb til husleje og forbrug til naturformidlin-
gens lejemål i Annebergparken. 

• Bookazine. Der af afsat et budget på 150.000 kr. til produktion af bookazine. Annoncesalget går 

godt, og der er budgetteret med 100.000 kr. i annonceindtægter, hvorved nettoudgiften bliver 
50.000 kr. 

• Cykel- og vandreruter. Der er afsat løn til projektmedarbejder frem til 1/10-2021. Der er opnået 

tilskud fra diverse fonde m.v. på 381.000 kr., hvorved alle andre udgifter end projektmedarbej-
derens løn er dækket. 

• Solvognens Fundsted. Der er afsat 150.000 kr. til videre udvikling af Solvognens Fundsted, 

herunder tilvejebringelse af lokalplan, grafittisikring og etablering af shelters og yderligere 

faciliteter. 

• Geopark Bjerg Grand Prix. Det er forudsat, at det i 2021 ikke vil være muligt at afvikle løbet med 
mere end 400 deltagere pga. corona-restriktioner. Pga. den manglende deltagerbetaling 

medfører dette et underskud på 92.000 kr. Der kræves ca. 1.000 deltagere før løbet er økono-
misk neutralt. 

• Kendskabsanalyse. Der er afsat 100.000 kr. til kendskabsanalyse, jf. dagsordenens pkt. 4. 

• Gravel-festival ”Backlands”. Der er afsat et tilskud på 50.000 kr., jf. dagsordenens pkt. 6. 

 

I geoparkens aftale med Odsherred Kommune indgår mulighed for udbetaling af udviklingsmidler på op 
til 766.000 kr. Med de planlagte aktiviteter vil det være muligt at få hele udviklingspuljen udbetalt, og 

det fulde beløb er derfor medtaget som indtægt. 
 

Indstilling: 
 

Det indstilles, at budgettet godkendes. 
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Beslutning: 
 

Revideret budget, som indeholder et resultat på 478.813 kr., blev godkendt. 
 
Bilag: 8.1 – Budget 2021 

 
 

9. Udvikling af Feriepartner (Lukket møde) 

 


