Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium den 10. september 2021
Til stede:
Peter Duetoft
Ejner Guldager Nielsen
Laila Zielke
Morten Ørum Sørensen
Rikke Mølgaard
Niels Axel Nielsen
Claus Nielsen (på Teams)
Tommy Christiansen, repræsentant for Hjørring Kommune (observatør)
Bente Bundgaard Sten
Tina Mortensen
Karl Henrik Laursen (KHL)
René Langdahl Jørgensen (referent)
Afbud:
Rasmus Antoft

Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 18. juni 2021
Referatet blev godkendt – underskrift vil blive indhentet elektronisk.
2. Meddelelser fra mødeleder og direktør
KHL orienterede om, at Morten Ørum Sørensen skal på kursus som medarbejderrepræsentant
i bestyrelser hos CFL.
KHL meddelte, at NO er sponsor ved kåring af Årets Nordjyde, og at bestyrelsen vil blive tilbudt billetter til arrangementet den 7. oktober 2021 på Vendsyssel Teater.
3. Nordsøen Oceanarium
a. Status for gæstetal
Bestyrelsen drøftede nedgangen i besøgstal specielt i juli og vil gerne have underbygget spørgsmålet om priselasticitet – bl.a. i relation til sommerpakken i 2020. Desuden
skal mulige forklaringer på, hvorfor NO i højsæsonen har præsteret dårligere end øvrige TA-institutioner, undersøges. Emnet medtages på næste bestyrelsesmøde.
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Bestyrelsen besluttede,
-at tage gæstetallene til efterretning, og vende tilbage til en nærmere uddybning på
næste bestyrelsesmøde.
b. Perioderegnskab for 1. og 2. kvartal 2021, oversigt over kompensationsordninger
og prognose for 2021
Regnskabet blev gennemgået af KHL og Bente Bundgaard Sten, som redegjorde for
kompensationsordningernes positive indflydelse på halvårsregnskabet. Desuden blev
status på de forskellige kompensationsansøgninger gennemgået, hvor alle endnu ikke
er fuldt færdiggjort og udbetalt. Prognosen blev gennemgået, hvor der forventes et
overskud på 2,6 mio. i 2021.
Bestyrelsen besluttede,
-at godkende halvårsregnskabet og prognosen.
c. Til orientering
KHL orienterede om situationen med fravær af klumpfisk og de image-/markedsføringsmæssige konsekvenser over en lang periode. Desuden blev der orienteret om, at der
ankom en ny klumpfisk den 7. september 2021, men at det endnu er usikkert om fisken
er levedygtig.
4. Eventuelt
Morten Ørum Sørensen roste medarbejder-kollegaerne for deres inputs på forudgående bestyrelsesseminar, der fokuserede på status og aktualitet af strategiplaner og
-arbejde. Rikke Mølgaard roste endvidere for både de eksterne og interne bidrag til
seminarets program.
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