Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium den 18. juni 2021
Til stede:

Visma Addo identifikationsnummer: 94a84fd5-f4ef-4db5-9766-1a7de0be62cc

Peter Duetoft
Ejner Guldager Nielsen
Laila Zielke
Morten Ørum Sørensen
Rikke Mølgaard (på Teams)
Rasmus Antoft (på Teams)
Niels Axel Nielsen (på Teams)
Claus Nielsen (på Teams)
Tommy Christiansen, repræsentant for Hjørring Kommune (observatør) (på Teams)
Karl Henrik Laursen (KHL)
René Langdahl Jørgensen (referent)

Dagsorden
1. Godkendelse af referater fra sidste møder den 16. april og 29. april 2021
Bestyrelsen godkendte referater – underskrifter vil blive indhentet elektronisk.
2. Meddelelser fra mødeleder og direktør
a. Mødeleder

- Peter Duetoft bød velkommen til nyt bestyrelsesmedlem, Morten Ørum Sørensen,
som er valgt til medarbejderrepræsentant for Nordsøen Oceanarium / Nordsøen
Forskerpark.
b. Direktør
- Morten Ørum Sørensen præsenterede sig selv. Morten kommer på bestyrelsesmedlemskursus som medarbejderrepræsentant til efteråret.
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3. Nordsøen Oceanarium

KHL gennemgik kvartalsregnskabet, hvor NO i den pågældende periode ikke har haft
indtægter på grund af corona-nedlukning. Personaleomkostninger er lavere end de plejer at være og der er tale om et underskud på grund af de manglende indtægter. Det
estimeres, at NO får kompensation fra staten på 3,4 mio. kr. for perioden. NO får dermed et mindre underskud end budgetlagt i 1. kvartal. KHL kunne endvidere oplyse, at
sommerpakken i 2021 ikke omfatter halvprisordning for kulturinstitutioner. Laila Zielke
kunne supplere med positiv info om sommerhusbookingsituationen for Nordjylland.
KHL meddelte også, at Destination Nordvestkysten igangsætter Tysklandskampagne
med forventet effekt for sæsonforlængelse.
Bestyrelsen besluttede,
- at godkende perioderegnskabet.
b. Status for gæstetal 2021
NO åbnede i uge 19 og ligger indtil videre på indeks 85. Coronarestriktioner opretholdes som reglerne foreskriver og coronapastjek gennemføres i ”styrehuse” foran indgangen. KHL forventer at coronapasregler vil give øget sikkerhedsfølelse blandt gæster og
ansatte. I forbindelse med genåbningen den 21. maj 202 kunne KHL desuden melde,
at alle medarbejdere har ydet en stor indsats for at have alt klart til åbningen.
Bestyrelsen besluttede,
- at tage gæstetal til efterretning
c. Nordsøen Oceanariums økonomiske situation ifm. nedlukningen på grund af covid-19 og forventninger til sommerens besøgstal
Punktet blev behandlet sammen med punkt 3b.
Bestyrelsen besluttede,
- at tage punktet til efterretning.
d. Orientering
Der var intet under dette punkt.
4. Tværgående emner
a. Udsigtssti ved Hirtshals
Stiplanerne blev drøftet og ønsket om støtte blev generelt positivt modtaget med udgangspunkt i den forventede positive omtale til NO/NF. Der var diskussion af argumenter for støtte og anknytningen til NO’s og NF’s strategier og desuden beløbets størrelse.
Bestyrelsen besluttede,
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a. Nordsøen Oceanariums perioderegnskab for 1. kvartal 2021

-

at Nordsøen bevilger 2 x 20.000 kr. (dvs. 20.000 kr. fra NF og 20.000 kr. NO) til
projektet.

b. Kommende bestyrelsesmøder og -seminar

Bestyrelsen besluttede,
- at gennemføre seminaret i tilknytning til førstkommende planlagte bestyrelsesmødet
den 10. september 2021, således der først afholdes seminarie og herefter ordinært bestyrelsesmøde. Tilsammen bliver det et heldagsarrangement med fysisk fremmøde i
Hirtshals. Der udsendes ny mødeindkaldelse til outlook-kalender. KHL og RLJ går i
gang med planlægningen af seminaret.
5. Eventuelt
Laila Zielke orienterede om fremdrift med projektet Soløje. Der søges nu funding til et
forprojekt.

Peter Duetoft

Ejner Guldager Nielsen

Laila Zielke

Niels Axel Nielsen

Rikke Mølgaard

Rasmus Antoft

Claus Nielsen

Morten Ørum Sørensen
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Bestyrelsen drøftede kommende seminarie.
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