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Bestyrelsesmøde i 
 

Fonden Geopark Odsherred 
 

Tid: Torsdag den 15. september 2022 kl. 16.00 

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

 
Deltagere: Michael Kristiansen, Karina Vincentz, Thomas Adelskov, Gitte Klausen, Britta Tøndborg, 

Annemette Moesgaard, Hans-Jørgen Olsen. 

 
 

Referat 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
Godkendt. 
 

 
2. Meddelelser 

 
Der blev orienteret om: 
 
 - Donation fra Poul Johansen Fonden 
 - Fornyelse af sponsoraftale for Bjerg Grand Prix med Spar Nord 
 - Henvendelse fra Backlands Gravel Festival vedr. 2023 
 - Geopark MTB Grand Prix den 16/10-2022 
 - Fremtidig organisering af Team Odsherred 
 

 

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 14%, 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 ca. 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. 
 

De nævnte forbedringer vedr. udlejning og agent-provisioner er medtaget i budgetopfølgning, jf. 
dagsordenens pkt. 8. 
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Indstilling: 
 

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 

 
Beslutning: 

 
Taget til efterretning. 
 
Bilag: 3-1: Feriehusudlejning september 2022 

 

 
4. Evaluering af UNESCO Global Geopark Odsherred 

 
Som UNESCO Global Geopark skal man evalueres hvert 4. år. Geopark Odsherred evalueres i år, og har 

den 30. august – 3. september haft evalueringsbesøg af to repræsentanter for UNESCO, fra hhv. Gea 

Norvegica Geopark i Norge og Sierras Subbéticas Natural Park & UNESCO Global Geopark i Spanien. 
 

Under besøget har evaluatorerne bl.a. besigtiget en række af de væsentligste geosites samt set projek-
ter og aktiviteter, som er nye i forhold til seneste evaluering i 2018. Programmet for evalueringen er 

vedlagt som bilag. 

 
Evaluatorerne udarbejder efter besøget en rapport med indstilling til UNESCO. Resultatet af evaluerin-

gen, herunder evaluatorernes forslag og anbefalinger, foreligger derfor først sidst på året, men ud fra 
tilkendegivelserne på det afsluttende møde, samt gennemgangen af den såkaldte ”Revalidation Report”, 

som blev fremsendt forud for besøget, er det klart forventningen, at Geopark Odsherred opretholder 
UNESCO-anerkendelsen med evaluering igen om 4 år. 

 

Indstilling: 
 

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 
 

Beslutning: 

 
Taget til efterretning. 
 
Bilag: 4-1: Program for evaluering 2022 

 
 

Sager til behandling: 
 
 

5. Evaluering af Geopark Bjerg Grand Prix 2022 

 
Geopark Bjerg Grand Prix blev afviklet den 14. august 2022. Der var ca. 1.000 tilmeldte deltagere, hvil-

ket må betegnes som tilfredsstillende, da det generelt har været vanskeligt at få tilmeldinger til denne 
type arrangementer efter corona, og mange af de faste løb er i 2022 blev aflyst pga. få tilmeldinger. 

 

Løbet blev for første gang afviklet af den nye samarbejdspartner, SponsorCom. I forhold til tidligere blev 
der gennemført en mere omfattende markedsføring af løbet, og der var væsentligt flere aktiviteter i 

start-/målområdet, hvilket betød, at deltagerne blev længere. 
 

Som noget nyt blev der gennemført en konkurrencestart, for mænd på 4 omgange, og for kvinder på 3 
omgange. Mændenes konkurrencestart var en succes med 82 deltagere, mens der kun var 3 tilmeldte til 
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kvindernes konkurrencestart. Totalt er kun godt 10% af deltagerne kvinder, og der er derfor behov for 
at gøre en yderligere indsats for at gøre løbet mere attraktivt for kvinder. 

 

Der er i år sket en væsentlig opgradering af skiltningen til løbet, hvilket har medført ekstra omkost-
ninger, men med 1.000 deltagere forventes arrangementet at være udgiftsneutralt for Geopark 

Odsherred. 
 

Aftalen med løbets hovedsponsor, Spar Nord, udløber i år. Spar Nord har tilkendegivet, at de ønsker at 
fortsætte samarbejdet, og der afholdes møde herom den 14/9-2022, dagen før bestyrelsesmødet. 

 

Indstilling: 
 

Det indstilles, at der frem mod 2023 arbejdes på flere initiativer til at sikre en mere lige kønsfordeling i 
løbet, og at resultatet af drøftelserne med Spar Nord drøftes. 

 

Beslutning: 
 

Godkendt.  
 

 

6. Fortsat engagement i Opera i det fri 
 

Bestyrelsen besluttede den 22/6-2022 at deltage i afviklingen af Opera i det fri i Anneberg Kulturpark 
den 12/8-2022, og at finansiere udgiften til Det Kongelige Teater på 65.000 kr. 

 
Arrangementet var en stor succes med anslået ca. 2.000 gæster, som oplevede en forestilling på meget 

højt niveau, og hvor de praktiske forhold som parkering, forplejning, scene og publikumsfaciliteter 

fungerede uden problemer. Forestillingen blev åbnet af kulturministeren, og Det Kongelige Teater gav 
udtryk for stor tilfredshed med afviklingen. 

 
Såfremt Det Kongelige Teater tilbyder at lave Opera i det fri i Annebergparken igen i 2023, kan det 

vanskeligt gennemføres uden en udgift for Geopark Odsherred. Forudsætningen for Opera i det fri er 

nemlig, at der ikke må opkræves entre, og indtægter fra salg af forplejning tilkommer de erhvervs-
drivende i Annebergparken. 

 
Bestyrelsen bør derfor tage stilling til, om Geopark Odsherred fortsat skal engagere sig i Opera i det fri, 

såfremt muligheden herfor er til stede.  
 

Indstilling: 

 
Det indstilles, at Geopark Odsherred, såfremt Det Kongelige Teater giver mulighed herfor, fortsat 

deltager i Opera i det fri, herunder med finansiering af honorar. 
 

Beslutning: 

 
Godkendt, idet arrangementet primært betragtes som en turist-/visit-aktivitet.  
 
 

7. LAG-projekter 

 
Bestyrelsen besluttede den 22/6-2022 at søge LAG-tilskud til to projekter, og at afsætte manglende 

medfinansiering, ud over interne lønudgifter, på i alt 232.500 kr. De to projekter vedrørte 1) shelters 
m.v. til Solvognens Fundsted med en manglende medfinansiering på 160.000 kr. og 2) udgivelse af bog i 

samarbejde med Restaurant MOTA med en manglende medfinansiering på 72.500 kr. 
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Begge projekter har fået afslag fra LAG. Begrundelserne for begge projekter var dels, at der var 
modtaget mange ansøgninger til puljen, dels at LAG stillede sig tvivlende over for de økonomiske 

effekter af investeringerne. 

 
Bog-projektet i samarbejde med Restaurant MOTA blev så småt opstartet inden behandlingen i LAG, for 

at sikre fotos fra den rigtige årstid. Aftalen med fotograf var betinget af tilskuddet fra LAG, og der er 
således ikke afholdt udgifter uden finansiering, men sekretariatet ønsker at fortsætte arbejdet med 

udgivelsen. 
 

Budgettet for udgivelsen, uden tilskud fra LAG, var 285.000 kr., foruden interne udgifter til projekt-

ledelse m.v. Disse udgifter vedrører f.eks. grafiker, fotograf, oversættelse og tryk. 
 

Det foreslås, at det afsatte beløb til medfinansiering på 232.500 kr. fastholdes, og anvendes til at 
gennemføre bogudgivelsen uden LAG-tilskud, idet det vurderes at være muligt at opnå andre tilskud, 

eller at reducere budgettet, således at det kan gennemføres inden for det afsatte beløb. På længere sigt 

forventes projektet at være udgiftsneutralt, idet salg af bøger vil finansiere udgiften. 
 

Indstilling: 
 

Det indstilles, at det afsatte beløb på 232.500 kr. fastholdes i budgettet, og anvendes til bog-udgivelse i 

samarbejde med Restaurant MOTA.  
 

Beslutning: 
 

Godkendt. Der arbejdes videre med anden fonds-finansiering på Solvognens Fundsted. 
 
 

8. Budgetopfølgning 
 

Det oprindelige budget for 2022 udviste et overskud på 68.863 kr., fordelt med et overskud fra Ferie-
partner på 1.140.932 kr. og et forbrug til Geopark på 1.072.069 kr. Driften af VisitOdsherred forudsattes 

at balancere. 

 
På sidste bestyrelsesmøde blev der afsat 65.000 kr. til Opera i det fri, og 232.500 kr. til medfinansiering 

af LAG-projekter vedr. Solvognens Fundsted og udgivelse af bog i samarbejde med Restaurant MOTA, 
hvorved det budgetterede resultat blev et underskud på 228.637 kr. Det foreslås, at medfinansieringen 

fastholdes i budgettet til finansiering af bogudgivelsen, jf. punktet om LAG-projekter. 
 

Budgetopfølgningen udviser en samlet forbedring på 314.181 kr., hvorefter det korrigerede budget 

udviser et overskud på 85.544 kr. 
 

  Feriepartner Geopark Visit Total 

 

Oprindeligt budget -1.140.932 1.072.069 0 -68.863 

 
Tidligere ændringer  297.500  297.500 

Opera i det fri  65.000  65.000 
Medfinansiering af LAG-projekter  232.500  232.500 

 

Korrigeret budget 6/2022 -1.140.932 1.369.569 0 228.637 
 

Budgetopfølgning -465.881 88.900 62.800 -314.181 
Øget udlejning netto -315.181   -315.181 

Fremmede agenter -400.000   -400.000 
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El og varme 62.500 48.650 27.800 139.000 
Brændstof 6.750 5.250  12.000 

Lønudgifter 170.000 35.000 35.000 240.000 

Vagttelefon 10.000   10.000 
 

Korrigeret budget 9/2022 -1.606.813 1.458.469 62.800 -85.544 
+ = udgift/underskud, - = indtægt/overskud 

 
I det oprindelige budget var der budgetteret med en bruttoudlejning på 21,4 mio. kr. Som nævnt under 

status på feriehusudlejning, er udlejningen bedre end forventet, og udlejningen er derfor opjusteret til 

22,5 mio. kr. Dette medfører en netto-forbedring på 315.181 kr. efter afregning til ejere og afledte 
effekter på forbrug m.v. 

 
Fra 2022 har Feriepartner opsagt samarbejdet med agenten Feline, som i 2021 stod for 34% af alle 

bookinger i Feriepartner Odsherred. Samtidig er det lokalt lykkedes at forhandle en bedre aftale med 
agenten Fejø, som primært henvender sig til det tyske marked. Samlet betyder det, at det er muligt at 

nedjustere udgiften til agenter med 400.000 kr. 

 
På grund af de kraftigt stigende priser på el, varme og brændstof, er budgettet til disse poster opjuste-

ret med 151.000 kr. I de første 8 måneder er udgiften til fjernvarme fordoblet, mens udgiften til el er 
tredoblet. 

 

De forventede lønudgifter stiger med 250.000 kr. Dette skyldes dels en styrkelse af økonomistyringen 
ved ansættelse af en bogholder-assistent på deltid, dels behov for ekstra sommer-bemanding i Ferie-

partner pga. langtidssygdom. Endelig er et gammelt problem med bemanding af vagttelefon uden for 
almindelig arbejdstid løst. 

 

Indstilling: 
 

Det indstilles, at budgetopfølgningen godkendes.  
 

Beslutning: 
 

Godkendt. 
 
Bilag: 8-1: Budgetopfølgning 9-2022 

 
 

9. Høring vedr. havvindmøllepark 

 
Energiselskabet Andel ønsker tilladelse til at foretage en forundersøgelse vedr. opførelse af en havvind-

møllepark i Odsherred nord for Klintebjerg. Projektet indeholder 39 møller på hver 15 MW (i alt 585 
MW), med en rotor-diameter på 236 m. og en total højde på 256 m. fra havoverflade til øverste vingetip. 

Møllerne placeres 8-18 km. fra land, nord for Klintebjerg. 
 

Projektet er i myndighedshøring frem til 26/9-2022. I denne periode (forundersøgelsestilladelse) er det 

kun myndigheder, herunder Odsherred Kommune, der er høringsberettigede. Odsherred Kommune har 
dog bedt Geopark Odsherred om input til høringen, ligesom Geopark Odsherreds status som UNESCO-

geopark nævnes i den offentlige debat, hvorfor Geopark Odsherred bør forholde sig til projektet. 
 

Andel har udarbejdet en præsentation af forslaget, som er vedlagt som bilag. Præsentationen indeholder 

en overordnet beskrivelse af projektet samt visualiseringer fra forskellige steder i Odsherred. 
 

Geopark Odsherreds areal dækker alene landområdet i Odsherred, og geoparkens overordnede formål 
er at bevare og formidle landskabet inden for denne afgrænsning. Formelt berører møllerne således ikke 
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geoparken, men det kan naturligvis drøftes, om de giver en indirekte påvirkning af landskabet. Derud-
over vil projektet medføre direkte påvirkninger af landskabet i form af en række arbejder på land, idet 

det foreslås, at ilandføringspunktet kan være ved Klint med tilslutning ved Nr. Asmindrup transformer-

station. 
 

Geopark Odsherreds geolog er p.t. ved at vurdere projektet, i samarbejde med relevante fagpersoner, 
og der vil inden bestyrelsesmødet blive fremsendt et forslag til udtalelse til Odsherred Kommune. 

 
Indstilling: 

 

Indstilling vil foreligge inden mødet. 
 

Beslutning: 
 

Geopark Odsherred fremsender flg. udtalelse til Odsherred Kommune: 
 
”Geopark Odsherred omfatter alene Odsherred Kommunes landområde. Den foreslåede placering på 
vand, 8-18 km. fra kysten, har således ingen direkte påvirkning af Geopark Odsherred. Den foreslåede 
placering kompromitterer ikke Geopark Odsherreds geologiske værdier, og har ingen betydning for 
Geopark Odsherreds UNESCO-anerkendelse. 
 
På trods af, at det ikke direkte fremgår af fondens vedtægter, er bæredygtighed et væsentligt element i 
Geopark Odsherreds arbejde. En mere bæredygtig forsyning er derfor i overensstemmelse med Geopar-
kens grundlæggende værdier. Geoparker er udpeget i områder, hvor der er en tydelig sammenhæng 
mellem det geologiske udgangspunkt og menneskelige aktiviteter, f.eks. produktion og kulturhistorie. 
Geopark-status er således ikke i sig selv en hindring for en løbende udvikling af samfundet, herunder 
initiativer til grøn omstilling, medmindre det medfører en væsentlig kompromittering af den geologiske 
arv. 
 
Såfremt der, efter myndighedshøring, arbejdes videre med projektet, bør der være stor opmærksomhed 
omkring projektets direkte påvirkning af landskabet. Der er, i området omkring Klint, hvor der påtænkes 
ilandføring, væsentlige geologiske værdier at tage hensyn til, ligesom der i området, frem mod den 
påtænkte tilslutning ved Nr. Asmindrup, bør være fokus på områdets geologiske arv. 
 
Geopark Odsherred bidrager meget gerne med vurderinger af projektets påvirkning af geologi og land-
skab, såfremt der på et senere tidspunkt fremkommer konkrete planer for ilandføring og tilslutning.”
 
Bilag: 9-1: Forslag om opførelse af en havvindmøllepark 

 

 
10. Evt. køb af areal (lukket møde) 

 
Indstilling: 

 

Beslutning: 
 

Bilag:  
 

 

11. Eventuelt 
 

Bestyrelsen ønsker forslag til en studietur med fokus på Geopark Odsherreds fokusområder samt 
formidlingscenter. 


