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Referat:
1. Godkendelse af årsrapport 2008-2010. EF indledte med at nævne, at udarbejdelsen af
årsrapporten har vist, at der stadig er udfordringer i at være den første nationalpark. En af
udfordringerne har været, at de to første finansieringsår er skæve i forhold til kalenderår.
Det har resulteret i en lille detaljeringsgrad i regnskabet (bilag 1), som i følge
Naturstyrelsen er tilstrækkeligt. EF nævnte, at regnskabet ikke er revisorpåtegnet, idet
revision foretages af Rigsrevisionen efter statens regler. Bestyrelsens forretningsorden bør
derfor ændres på dette punkt. Detaljeringsgraden af regnskabet blev drøftet og bestyrelsen
fandt, at der fremadrettet er behov for en større detaljering i forhold til budgettets poster.
JF spurgte, om der er fri overførselsret. DSV nævnte, at nationalparkerne på finansloven
har overførselsret. EØA gennemgik hovedpunkterne i beretningen og det medhørende
notat, herunder muligheden for at overveje ekstern bistand til yderligere vurdering.
Oversigten over foredrag og ture ledte til en drøftelse af, hvorvidt man skal overveje
betaling. For så vidt angår spørgsmålet om der bruges for mange ressourcer på dette, blev
det anbefalet at EF og EØA drøfter omfanget. EØA nævnte, at der også ligger en værdi i at
nogen fx vil yde et frivilligt stykke arbejde og foreslog, at emnet tages op i styregruppen
for FormidlingsNetværket. Årsrapporten blev godkendt.
2. Underskrift af regnskab for Nationalpark TV. EKN nævnte, at der i oversigten var en fejl.
Den blev rettet og delregnskabet underskrevet af de tilstedeværende.
3. Evt. Godkendelsen af den første årsrapport for en dansk nationalpark blev fejret på behørig
vis med lidt godt til ganen.

