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Bestyrelsesmøde i 

 

Fonden Geopark Odsherred 
 
Tid: Onsdag den 22. juni 2021 kl. 16.00 

 

Sted: Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. 
 

Deltagere: Michael Kristiansen, Karina Vincentz, Gitte Klausen, Dorte Kiilerich, Britta Tøndborg, 
Annemette Moesgaard. 

 

 Fondens revisor, Jan Molin, Beierholm, deltager i behandlingen af årsregnskab 2021 kl. 16.15. 
 

 

Dagsorden 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

 
Godkendt. 
 
 

2. Meddelelser 
 

Der blev orienteret om: 
 - Udgivelse af bookazinet ”Livet i Odsherred” 
 - Indvielse af istidsrute-mammut den 28/6 kl. 15.00 
 - Besøg i Geopark Harz – Braunschweiger Land - Ostfalen 
 - Afvikling af MTB-løb den 25/9 
 - Drøftelser med Odsherred Kommune vedr. fødevareindsats 
 - Markedsføring i Tyskland via VisitDenmark 
 

 

Sager til efterretning: 
 
 

3. Status på feriehusudlejning 

 
I budgettet for 2022 er der regnet med en nedgang i omsætningen for feriehusudlejning på 20%. Den 

aktuelle status er en nedgang på 16%, og der er dermed intet der tyder på, at forudsætningerne ikke 
holder. 

 

I sammenligning med 2019, som var et hidtidigt rekord-år, og det sidste ”normale” år inden corona-
epidemien, er den aktuelle prognose et stort set uændret antal udlejede uger, men en fremgang i 

omsætning på 20-25%, hvilket kan tilskrives en væsentlig justering af priserne i 2021. Dermed er der 
også udsigt til, at omsætningen ender i nærheden af 2020-niveau, på trods af et væsentligt fald i antal 

udlejede uger i forhold til 2020. 

 
Feriepartner har fra 2022 opsagt samarbejdet med udlejnings-agenten Feline. Feline stod i 2020 og 

2021 for 34% af alle bookinger. Det er meget positivt, at det, på trods af opsigelsen af en så væsentlig 
agent, er lykkedes at fastholde en fornuftig udlejning. 
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Gennem de seneste år har det været vanskeligt at fastholde antallet af huse, hvilket skyldes mange 

sommerhus-handler, hvor køberne ikke ønsker at udleje, og en stigende brug af husene fra ejerne selv 
under corona. P.t. ser det ud til, at nedgangen er standset, og der er tendenser til, at husantallet igen 

begynder at stige. Aktuelt er antallet af huse 3% lavere end på samme tidspunkt sidste år, hvilket er 

bedre end forventet. 
 

Indstilling: 
 

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 

 
Beslutning: 

 
Taget til efterretning. 
 

Bilag: 3-1: Feriehusudlejning juni 2022 
 

 
4. Evaluering af UNESCO Global Geopark Odsherred 

 
Som UNESCO Global Geopark skal man evalueres hvert 4. år. Geopark Odsherred blev sidst evalueret i 

2018, hvor resultatet var et såkaldt ”grønt kort”, og skal evalueres igen i år.  

 
Bestyrelsen blev på bestyrelsesseminaret i marts 2022 orienteret om evalueringen i 2018 og forventnin-

gerne til evalueringen i år. I forhold til evalueringen fra 2018 har Geopark Odsherred på nogle punkter til 
fulde levet op til anbefalingerne. Det gælder f.eks. anbefalingerne om at styrke uddannelsesindsatsen, 

styrke lokale partnerskaber og at etablere partnerskaber med andre UNESCO Global Geoparks. På andre 

punkter er det ikke lykkedes at opfylde anbefalingerne, f.eks. vedr. skiltning på hovedveje, hvor lovgiv-
ningen skaber væsentlige forhindringer. 

 
I forhold til den kommende evaluering er det en klar forventning, at resultatet bliver endnu et ”grønt 

kort”. Forud for evalueringen har Geopark Odsherred fremsendt en såkaldt ”Revalidation Report” til 
UNESCO, som meget omfattende og detaljeret gennemgår geoparkens indsatser på en lang række 

områder. I denne rapport opnår Geopark Odsherred en score på 915 ud af 1.000, hvilket er meget højt. 

 
Siden orienteringen på bestyrelsesseminaret, er tidspunktet for evaluerings-besøget blevet fastlagt. Det 

bliver den 30. august – 3. september, og de to evaluatorer kommer fra hhv. Gea Norvegica Geopark i 
Norge og Sierras Subbéticas Natural Park & UNESCO Global Geopark i Spanien. Programmet er endnu 

ikke endeligt, men vil indebære deltagelse fra bestyrelsen i forskellige arrangementer. Så snart program-

met er fastlagt, vil der blive udsendt invitationer til de programpunkter, hvor bestyrelsen forventes at 
deltage. 

 
Indstilling: 

 
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning: 
 

Taget til efterretning. 
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5. Driftsaftaler med Odsherred Kommune 

 
Geopark Odsherred har i dag 4 driftsaftaler med Odsherred Kommune: 

 

1. Drifts- og udviklingsaftale for Geopark Odsherred 
2. Samarbejdsaftale om turisme – VisitOdsherred 

3. Aftale om naturformidling til skoler og dagtilbud 
4. Aftale om drift af Vandmanden på Rørvig havn 

 

Samarbejdsaftalen om turisme er tidsubegrænset, og aftalen om drift af Vandmanden er 1-årig. De to 
øvrige aftaler er 4-årige, og udløber 31/12-2022, hvorfor de skal genforhandles i år. 

 
Der er indledt drøftelser med Odsherred Kommunes administration, og der er gennemført tema-

drøftelser med Odsherred Byråd og kommunens Vækst- og Udviklingsudvalg. I drøftelserne har Geopark 

Odsherred, med udgangspunkt i turisme-aftalen, lagt vægt på, at der sker en forenkling af aftalerne, at 
aftalerne ikke bliver tidsbegrænsede, men i stedet får et opsigelsesvarsel, og at aftalerne bliver frems-

krevet med prisudviklingen. I de nuværende 4-årige aftaler er der ingen prisfremskrivning, hvilket har 
udhulet Geopark Odsherreds økonomi, en situation, som, med den nuværende inflation, vil blive 

forværret i de kommende år, hvis der ikke aftales en prisfremskrivning. 
 

Desuden har det været drøftet, om Geopark Odsherred kunne overtage ansvaret for nogle kommunale 

opgaver, hvor ansvarsfordelingen i dag enten er uklar, eller hvor opgaven vil have større fokus i Geopark 
Odsherred end i kommunen. Eksempler på sådanne opgaver er rekreativ skiltning og ”Kyst og Strand ”-

klassificeringen af kommunens badestrande. 
 

Forslag til nye aftaler færdigforhandles i efteråret, hvorefter de kan forelægges for Byrådet og geopar-

kens bestyrelse til godkendelse. 
 

Indstilling: 
 

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 
 

Beslutning: 

 
Taget til efterretning. 
 
 

Sager til behandling: 
 
 

6. Årsregnskab 2021 
 

Udarbejdelsen af årsregnskab 2021 er blevet besværliggjort af, at der i 2021/2022 er skiftet økonomi-

system, skiftet kontoplan og skiftet bogholder to gange. Desuden overtog fonden midt i 2021 ansvaret 
for driften af VisitOdsherred, hvilket selvfølgelig har påvirket driften væsentligt. 

 
Det endelige årsregnskab foreligger derfor endnu ikke, idet de sidste kontroller, efterposteringer og 

afstemninger mangler. Det reviderede årsregnskab med tilhørende forklaringer og bemærkninger 

udsendes til bestyrelsen, så snart det foreligger, inden bestyrelsesmødet. 
 

Fondens revisor, Jan Molin, Beierholm, deltager i bestyrelsesmødet via Teams kl. 16.15. 
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Indstilling: 

 
Indstilling vil foreligge til mødet. 

 

Beslutning: 
 

Regnskabet var, pga. IT-nedbrud hos fondens revisor, ikke udsendt inden bestyrelsesmødet, men blev 
gennemgået på mødet af Jan Molin. 
 
Regnskabet blev godkendt, idet ledelsesberetning og bestyrelsesoplysninger dog udsendes til 
bestyrelsen mhp. kvalitetssikring og kommentering, inden offentliggørelse. 
 
 

7. Forslag til LAG-projekter 

 
Den nuværende program-periode for Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 

udløber med udgangen af 2022. Det betyder, at evt. uforbrugte midler skal returneres, hvis de ikke er 
bevilget inden årets udgang. 

 
LAG Midt- Nordvestsjælland, som administrerer midlerne lokalt, har derfor besluttet at gennemføre en 

ekstraordinær ansøgningsrunde. Baggrunden er, at LAG Midt- Nordvestsjælland har en del tilbage-

løbsmidler, som primært fremkommer ved, at ansøgere enten ikke har kunnet skaffe den nødvendige 
medfinansiering eller ikke har haft de planmæssige forudsætninger for projekterne på plads. Derfor er 

kriterierne for den ekstraordinære ansøgningsrunde, at ansøgerne skal have sikret medfinansieringen, 
og at der ikke er væsentlige planmæssige hindringer for gennemførelsen af projekterne.  

Ansøgningsfristen er 1/8-2022, puljen vil være op mod 1,5 mio. kr., projekter skal være på min. 200.000 

kr., og der er mulighed for 50% tilskud. Såfremt der opnås tilskud, skal det være anvendt inden 
september 2025. 

 
Da det formentlig vil være vanskeligt for mange foreninger m.v. at sikre medfinansiering til så relativt 

store projekter, med så kort varsel, i løbet af sommerferien, vurderes det, at der er gode muligheder for, 
at Geopark Odsherred kan opnå tilskud til projekter. Sekretariatet har derfor, efter dialog med LAG-

sekretariatet, udvalgt to projekt-ideer, som formentlig vil kunne få tilskud, og som allerede har været 

overvejet i et stykke tid. 
 

Projekterne er her beskrevet på et foreløbigt niveau, og såfremt bestyrelsen beslutter at arbejde videre 
med dem, vil de blive kvalificeret yderligere inden ansøgning til LAG. 

 

1. Shelters m.v. til Solvognens Fundsted 
 

Etablering af shelters, hængekøje-stolper, bålpladser og borde-/bænkesæt på Solvognens Fundsted. 
Shelterpladsen får bronzealder-tema, og hvert shelter navngives f.eks. ”Fisken”, ”Rovfuglen”, 

”Slangen”, ”Natskibet” osv. i overensstemmelse med udsmykningen på Solvognens Fundsted. I hvert 
shelter formidles en bid af bronzealderen i Odsherred, samt fundet af solvognen i 1902. Der etab-

leres desuden bålpladser, borde-/bænkesæt og stolper til ophængning af hængekøjer. Projektet er i 

overensstemmelse med den lokalplananmodning, som allerede er godkendt. 
 

Budget: 
 

Projektledelse og formidling (intern løn) 55.000 

Ca. 8 shelters, heraf 1 handicapvenligt 250.000 
Pæle til hængekøjer 25.000 

Borde-/bænkesæt (handicapvenlige) 50.000 
Bålpladser 25.000 
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El til handicap-lift 25.000 

I alt 430.000 
Egenfinansiering 50% 215.000 

Heraf interne lønudgifter 55.000 

Manglende medfinansiering 160.000  
 

2. Udgivelse af bog i samarbejde med Restaurant MOTA og Anneberg Kulturpark 
 

Udgivelse af 1. bog i en serie på 4, indbundet, ca. 150 sider og rigt illustreret. 

 
Indholdet tager udgangspunkt i Claus Henriksens greb om de lokalt producerede råvarer på Restau-

rant MOTA, omsat til 22 opskrifter, tekster om stedet, geopark, mad og mennesker. Hele bogen illu-
streres af fotos fra forarbejdning til endeligt resultat. Med Michelin-kokken tager vi ud i landskabet 

og naturen, møder mennesker, høster og plukker. 

 
Forslaget til LAG-ansøgningen vedrører forarbejdet til 1. bog, dvs. udarbejdelse, grafiker, fotograf, 

oversættelse og udgiften til de første tryk. Indtægten fra de efterfølgende tryk vil derefter kunne 
finansiere udarbejdelsen af de efterfølgende 3 bøger. 

 
Budget: 

 

Projektledelse og tekstskrivning (intern løn) 140.000 
Layout/grafiker 60.000 

Fotograf 75.000 
Oversættelse 10.000 

Opstart og 500 tryk, dansk udgave 70.000 

Opstart og 500 tryk, engelsk udgave 70.000 
I alt 425.000 

Egenfinansiering 50% 212.500 
Heraf interne lønudgifter 140.000 

Manglende medfinansiering 72.500  
 

Såfremt bestyrelsen ønsker at gå videre med et eller begge projekter, vil der blive udarbejdet mere 

detaljerede budgetter og ansøgninger til LAG. 
 

Indstilling: 
 

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter, om der skal udarbejdes ansøgninger til LAG, og i givet fald 

afsætter den manglende medfinansiering i budgettet. 
 

Beslutning: 
 

Der udarbejdes ansøgning for begge projekter. 
 

 

8. Opera i det fri 
 

Det Kongelige Teater afvikler hvert år turneen ”Opera i det fri”, som er ca. 10 forestillinger rundt 
omkring i landet. Forestillingerne er gratis for publikum, og Det Kongelige Teater opkræver ikke betaling, 

bortset fra dækning af udgifter til rejse og scene m.v., som udgør 65.000 kr. Den lokale arrangør/ 

samarbejdspartner afholder denne udgift, og sørger for parkering, toiletter og andre praktiske forhold. 
 

Geopark Odsherred er blevet tilbudt at være vært for opera i det fri, i samarbejde med Anneberg 
Kulturpark og koncert-arrangøren Cool-tour. For at få arrangementet til Odsherred krævedes der et 
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hurtigt svar, og vurderingen fra geoparkens sekretariat var, at der var tale om en så stor og væsentlig 

begivenhed, at der er givet tilsagn om at indestå for udgiften på 65.000 kr. 
 

Aftalen mellem Geopark Odsherred, Cool-tour og Anneberg Kulturpark er, at Anneberg Kulturpark står 

for praktiske forhold som parkering, toiletter og omklædningsfaciliteter. Evt. indtægter vil helt eller 
delvist tilgå Geopark Odsherred, men disse vil være yderst begrænsede, da der ikke må opkræves entre. 

 
Der forventes ca. 3.000 publikummer til forestillingen, som afvikles den fredag 12. august kl. 18.00, på 

plænen i Anneberg Kulturpark.  

 
Indstilling: 

 
Det indstilles, at der afsættes 65.000 kr. i budgettet til udgiften til Det Kongelige Teater. 

 

Beslutning: 
 

Godkendt. 
 

 
9. Omlægning af Geopark Festival til Geopark Dage 

 

Geopark Festival blev etableret i 2014 med kraftig involvering fra Odsherred Kommune, og er siden 2016 
blevet afviklet af Geopark Odsherred, i de første år med væsentlig kommunal medfinansiering, men i de 

senere år uden kommunalt tilskud. 
 

Gennem de senere år er det blevet vanskeligere at tiltrække aktører til Geopark Festival, hvilket 

formentlig kan tilskrives en positiv udvikling i antallet af andre arrangementer, som både Geopark 
Odsherred og områdets andre aktører er involveret i. Dette har givet anledning til en overvejelse om, 

hvorvidt konceptet bør ændres og ”strammes op”. 
Den nuværende Geopark Festival er placeret i højsæsonen, hvor der er masser af andre aktiviteter, og 

hvor områdets aktører er travlt optaget. Samtidig er der en del aktører, som mere eller mindre bruger 
Geopark Festival som markedsføringsplatform for arrangementer, som ville blive afviklet under alle 

omstændigheder. Derfor bør det overvejes, om den relativt store arbejdsindsats, der lægges i Geopark 

Festival fra sekretariatets side, kan anvendes bedre. 
 

Fra sekretariatet foreslås det, at der, i stedet for Geopark Festival, arrangeres et antal ”Geopark Dage” 
uden for den absolutte højsæson, med et mere fokuseret indhold, inden for geoparkens fire fokus-

områder. Det kan både være i tilknytning til andre arrangementer, f.eks. Grand Cru eller kunstdage, eller 

som selvstændige arrangementer. 
 

Indstilling: 
 

Det indstilles, at der arbejdes videre med at erstatte Geopark Festival med et nyt koncept.  
 

Beslutning: 

 
Godkendt. 
 
 

10. Eventuelt 

 
Intet. 


