Dagsorden

Fonden Geopark Odsherred
Referent:

Tilstedeværende:

Dato: 8. december 2017
Varighed: Kl. 15.30 – 17.30

Fraværende: Morten Egeskov

Mødested: Dragsholm Slot
OBS: Mødet afsluttes med middag

Dagsordenspunkt:

Konklusion/beslutning:

1. Orientering fra/til sekretariatet.

Efterretning

Orientering fra/til sekretariatet siden sidste møde, bl.a..





Partnerskabsaftaler, status
Odsherred Grand Cru
Solvognens Fundsted
Afslutning af Lammefjordsprojekt

2. Info – punkter

På bestyrelsesmødet i september vedtog bestyrelsen at arbejde
videre med at realisere skitseoplæg fra firmaet Kurtzweil

Bestyrelsen godkender oplæg med op
til 4 info – punkter samt oplæg til
værtsskabsaftale. Samtidig er
bestyrelsen orienteret om den aktuelle
finansieringsplan.

Efterfølgende har sekretariatet haft møde med Kurtzweil med
henblik på at tilrettelægge den videre proces.
Egentlig kontrakt mellem Kurtzweil og Geopark Odsherred indgås
inden årsskiftet.
Det er hensigten, at der i løbet af 2018 etableres 2 info-punkter
med nedenstående placering:



Klint(Silva Danica)
Nykøbing(Tinghuset)

I 2019 tænkes følgende placeringer etableret:



Asnæs (Kunstmuseet)
Hørve (Dragsholm Slot)

Der er udarbejdet udkast til samarbejdsaftaler med
værtsstederne(vedhæftet).
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Sideløbende med ovennævnte er der arbejdet med finansieringen
af det samlede udgiftsbudget på kr. 1.930.000.
Opdateret finansieringsplan er vedhæftet.

Bestyrelsen tager budgetopfølgningen
til efterretning og godkender budget for
2018.

3. Budgetopfølgning, 2017 samt budget 2018
Sekretariatet har udarbejdet et revideret budget for 2017 samt
oplæg til budget for 2018.
Det reviderede budget er vedhæftet

4. Evalueringsproces
Geopark Odsherred skal re-evalueres i sommeren 2018.
Pr. 31. januar 2018 skal der – via den danske UNESCO-komité –
indsendes en evalueringsrapport, som bl.a. indeholder en selvevalueringsrapport på ca. 40 sider.

Bestyrelsen er orienteret om
processen. Bestyrelsen bidrager
gerne. Specielt Henrik Vejre byder ind
med oversigt med relevante
studenterprojekter omhandlende
geoparken.

Selve evalueringsbesøget vil finde sted i perioden ultimo maj –
ultimo august. Vi vil arbejde for at besøget afvikles medio juni.
Besøget udføres af 2 UNESCO – udpegede geologer og varer ca.
3 døgn.
På mødet gives en kort gennemgang af processen.
Bestyrelsen tager evalueringen til
efterretning. Bestyrelsen ønsker
på opmærksomhed på
nødvendigheden af en større
egenfinansiering fremadrettet.
Emnet tages op på næste
bestyrelsesmøde

5. Geopark Festival, evaluering og fremdrift.
Festivalen 2017 blev gennemført med knap 14.000 besøg til ca.
100 aktiviteter.
Regnskabet viser et lille mindreforbrug på ca. kr. 13.000 i forhold
til det budgetterede.
Styregruppen er påbegyndt planlægningen af 2018 – festivalen.
Budgettet er på kr. 510.000, heraf kr. 300.000 fra Odsherred
kommune.
Det er blevet besluttet at supplere styregruppen med en
repræsentant for de mindre aktører.
Der afholdes info-møde for alle aktører den 6. februar 2018.
Festivalen afvikles i dagene 2. – 5. august 2018
Evalueringsrapport vedr. 17 – festivalen fremsendes inden mødet.

Bestyrelsen ønsker at der arbejdes for
sklitning af Geoparken, f.eks. ved
ankomst til Rørvig og Sj. Odde. Den
nationale UNESCO komité kontaktes

6. Skiltning af Geopark Odsherred
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Drøftelse af hvordan Geopark Odsherred synliggøres ved
ankomststeder til Odsherred.
Pt. er der ingen tilbagemelding på hvorvidt ønsket om skiltning
ved rute 21 kan imødekommes af Vejdirektoratet.
Derfor bør der arbejdes med alternative placeringer, f.eks. ved




vedr. muligheden for skiltning på rute
21.

Rørvig havn
Rute 225
Odden havn

Det kan oplyses, at VisitOdsherred og Odsherred kommune i
foråret 2018 opsætter 12 nye informationstavler i by – områder.
Her fremhæves Geopark Odsherred..
:

Lukket møde
Seminar 28.2. – 1.3. erstatter møde
den 23. 2.
Øvrige mødedatoer: 31.5. – 30.8. –
30.11.

8. Kommende møder
Forslag til mødedatoer for 2018:
23.2. – 1.6. – 31.8. – 30.11
9. Eventuelt.
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