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Sagsnr.: 21/03471               Dato: 16. marts 2022 

           Ref.:  KA/JF 

 

 

Referat af det konstituerende møde i bestyrelsen for Græsningsforeningen 

Nationalpark Vadehavet, Varde Rådhus den 16. marts 2022. 

 

Deltagere: Kjeld Andreasen (KA), Ole Knudsen (OKN), Preben Helth (PH), Ole Andresen (OA), Søren 

Hjorth (SH), Jens Okholm (JO) og John Frikke (JF). 

Den nyvalgte bestyrelsen samles umiddelbart efter generalforsamlingen, og der var kun få punkter 

til dagsordenen. 

 

1. Konstituering af bestyrelsen 

KA bød også Jens Okholm velkommen i bestyrelsen, og udtrykte glæde over, at JO vil være med. 

 

Som mødeleder forestod KA konstitueringen af den nye bestyrelse. Der skulle vælges formand, 

næstformand og kasserer for Græsningsforeningen NPV.  

  

Formand: Genvalg af Kjeld Andreasen, som i øvrigt bemærkede, at han ikke bliver ved som 

formand i foreningen, og derfor opfordrede han den øvrige bestyrelse til at sætte gang i processen 

vedrørende en afløser. 

Næstformand: Ole Andresen blev genvalgt som næstformand. 

Kasserer: Ole Knudsen blev genvalgt som kasserer. 

 

Revisor er forsat Søren Hjort, som blev valgt direkte ved generalforsamlingen tidligere i dag. 

 

2. Eventuelt og meddelelser 

KA foreslog, at bestyrelsen nedsætter nogle mindre og effektive udvalg, som kan arbejde med 

udvalgte/særlige emner. Bordet rundt var der enighed om, at det var/er en god idé, og at der skal 

følges op på den i det kommende bestyrelsesarbejde. 

 

KA opfordrede alle til at komme ud med alle relevante budskaber til pressen/offentligheden. KA 

nævnte i samme åndedrag, at der ikke er pligt til at alt skal gå via formanden. Man skal ikke holde 

sig tilbage, og græsningen og foreningen har brug for al den omtale, som der kan opnås. 
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OA spurgte til samarbejdet Landudviklerne (LU) og nye projekter. Han mente, at det var vigtigt, at 

have noget konkret med til næste møde. JF kunne fortælle, at han og GFNPV var i proces med LU, 

og at der sættes noget i værk. Det kunne være op til det første møde med ’en ny kommune’. 

 

JO mente også, at der skal være et konkret oplæg at mødes om, og KA bad JF finde ud af, hvor 

mange penge der står til græsningsprojekter i det kommende år. 

 

JF understregede, at det er vigtigt at få indledt en dialog med fx Esbjerg Kommune om 

samarbejdet – både fagligt og økonomisk. JF laver udspil til nye områder på kort og opjusterer det 

aktuelle notat sammen med LU. 

 

3. Næste møde 

KA forslog, at det skal holdes på Esbjerg Rådhus, og at man bør gå efter, at både formanden for 

Teknik og Miljø og Miljøchef Christina Fønss deltager i en ’åbningssnak’. 

 

KA arrangerer mødet og bestyrelsen hører nærmere. 

 

Således opfattet af John Frikke. 


