MØDE I FONDEN GEOPARK ODSHERRED
DATO: fredag den 30. november
STED: Det Vilde Køkken, Klint
TIDSPUNKT: 16 – 18 (NB: mødet afsluttes med spisning)
FRAVÆRENDE: Anna Porse, Eskil Vagn Olsen, Henrik Vejre

Dagsorden

Beslutning

Sager til efterretning:

Bestyrelsen bemyndiger
forretningsudvalget til at vurdere og
træffe beslutning på baggrund af den
fremsendte forslag vedr. Solvognens
fundsted.

-

Status, Partnerskaber
Solvognens Fundsted, udbud
Odsherred Grand Cru
Besøgsmarken
Info-punkter

1. Budgetopfølgning, 2018
Det reviderede budget godkendes
Sekretariatet har udarbejdet et revideret budget for 2018.
forventningen er fortsat et regnskab i balance ved udgangen af
året.
Det reviderede budget er vedhæftet

2. Budgetforslag, 2019

Budgetforslag for 2019 godkendes

Sekretariatet har udarbejdet forslag til budget for 2019.
Der henvises til dokument vedhæftet pkt. 1

3. Opfølgning på Strategi-konference
Bestyrelsens refleksioner over konferencen 1.11.2018., herunder
om der er forhold, der påvirker den fremlagte strategi.

4. Endelig vedtagelse af Strategi 2019 – 2024
På baggrund af konferencen den 1.11.2018 bedes bestyrelsen
drøfte om strategien kan vedtages som den foreligger.

Bestyrelsen foreslår en tematisk
konference i efteråret 2019.

Strategien er vedhæftet dagsordenen

5. Drøftelse af handlingsplan for 2019

Handlingsplanen godkendes

Sekretariatet foreslår at følgende projekter/handlinger skal have
primært fokus i 2019:






Solvognens Fundsted
Info-punkt, Asnæs
”Min Geopark”, formidlingstjeneste
Festival 19, tema bæredygtighed
Lokal forankring

Med hensyn til sidstnævnte, tænkes iværksat en række
initiativer, bl.a.:





Udgivelse af indstik ”Geoparken 2019”, uge 6
Bredere kommunikation/rekruttering i forbindelse med
festival 19
Deltagelse i møder i lokalsamfund
Baseline – undersøgelse af befolkningen opbakning til
konceptet.

Udover ovennævnte vil sekretariatet styrke samarbejdet med
Nationalpark Skjoldungernes Land og Naturpark Åmosen,
ligesom der er lagt op til at formalisere samarbejdet med
Danmarks 2 potentielle geoparker(Vestjylland og Sydfyn)

Forslag: 24.1.; 8.5. (i forbindelse med besøg i Harzen); 5.9.,
29.11.

Fastlagte møder, 2019:
14. marts, 8. maj, 5. september og 29.
november.
Evt. ekstra møde den 24. januar

LUKKET MØDE:

Mødet hævet kl. 17.30

6. Kommende møder

