Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium den 29. oktober
2021

Visma Addo identifikationsnummer: 05ed245d-3329-4613-857b-24fc036af978

Til stede:
Peter Duetoft (via Teams)
Ejner Guldager Nielsen (via Teams)
Laila Zielke (via Teams)
Morten Ørum Sørensen
Rikke Mølgaard
Rasmus Antoft (via Teams)
Niels Axel Nielsen
Tommy Christiansen, repræsentant for Hjørring Kommune (observatør)
Bente Bundgaard Sten
Karl Henrik Laursen
Martin Eriksen (referent)
Afbud:
Claus Nielsen

1. Godkendelse af referat fra forrige møde den 10. september 2021
Bestyrelsen godkendte referatet – og vil efterfølgende blive rundsendt til digital underskrift.

2. Meddelelser fra mødeleder og direktør
KHL oplyste, at Martin Eriksen deltager i mødet som referent.

3. Nordsøen Oceanarium
a. Prognose for 2021 – bilag 1
BBS orienterede om og gennemgik perioderegnskabet pr. 30. september 2021. Perioderesultatet med et overskud på ca. 3,5 mio. kr. er væsentligt bedre end budgetteret.
Den primære årsag hertil er kompensation fra de statslige hjælpeordninger.
BBS orienterede herefter om status for arbejdet med kompensationsordningerne som
endnu ikke afsluttet, da fristen for indrapportering er blevet rykket yderligere. Hun forklarede hertil arbejdsgangen med indrapporteringen, som er nøje beskrevet med bl.a.
revisorinstruks samt sparring fra både erhvervsstyrelsen og øvrige attraktioner.
Prognosen for året 2021 viser et forventet positivt resultat på 4,1 mio.kr. Heri er indregnet indtægter fra hjælpepakkerne, der dog ikke alle er udbetalt endnu.
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KHL orientererede om, at der er planlagt investeringer i nyt køleanlæg, højtryksrenseanlæg samt to biler for op mod 1,5 mio. kr. inden årsskiftet.

Bestyrelsen besluttede,
- at godkende perioderegnskab og prognose for 2021
- at der fremlægges forslag til investeringer i NO ved næste bestyrelsesmøde
- at grundlaget for, at NO eventuelt køber udstilling(er) af ENO undersøges nærmere.
b. Orientering om ENO’s budget for 2022
Der blev afholdt bestyrelsesmøde i ENO den 7. oktober, hvor budgettet for 2022 blev
vedtaget.
KHL orienterede om, at der i ENO’s B2022 ikke som i tidligere år er medtage en uddeling til NO på 0,5 mio. kr. i tilknytning til huslejereduktion, da fonden prioriterer at afvikle
gæld. Hvis der opstår en anden situation i løbet af 2022, kan ENO beslutte at foretage
uddelingen.
c. Status for gæstetal – bilag 2 og 3
KHL gennemgik besøgstallene fra genåbningen i uge 20 til og med uge 42. De første
måneder efter genåbningen var med dårlige besøgstal, men en middel sommer og et
flot efterår har betydet, at vi rammer budgettet efter genåbningen. De besøgende har
primært været danske og tyske gæster.
RM ser en stigende tendens til flere gæster i efteråret – ikke blot hos Nordsøen Oceanarium, men også hos andre attraktioner. Vi bør derfor overveje at udvide perioden
med højsæson og hermed fastholde højsæsonpriser i den længere periode, hvorved
indtjeningen kan øges. Specielt udenlandske gæster er erfaringsmæssig mindre prisfølsomme.
Præsentation og behandling af gæsteanalyse, markedsanalyse, mv. behandles på bestyrelsesmødet den 3. december 2021.
Bestyrelsen besluttede,
- at det skal undersøges, om der er basis for at beholde højsæsonspriser ind i efteråret
herunder ugerne 41 og 42.
- at tage gæstetallene til efterretning.
d. Godkendelse af budget for 2022 – bilag 4, 5, 5.1 og 6
BBS orienterede om grundlaget for budgettet for 2022. Forslag til billetpriser og åbningstider var medsendt i bilag. Der er budgetteret med et gæstetal på 185.000 med
afsæt i et helt normalt år uden corona-restriktioner, hvilket giver et positivt budgetteret
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Ovenpå årets forventede resultat ønsker bestyrelsen forslag til eventuelle investeringer
i Nordsøen Oceanarium. Det kunne fx være digitaliseringsprojekter, temarettede udstillinger, køb af udstilling af ENO (Nordsøens Jægere) og lign. Der kan også tages udgangspunkt i et tema fra bestyrelsesseminaret den 10. september 2021.

resultat på ca. 1 mio. kr.

Bestyrelsen besluttede,
- at godkende billetpriser og åbningstider for 2022
- at arbejdsgiverdelen af firmapensionsordningen hæves fra nuværende 8% til 10%
ordning med valgfrihed om stigning i medarbejdernes egenbetalingen fra 2022
- at den øvrige del af budgettet for 2022 godkendes
- at budgettet tilrettes jf. ovenstående og udsendes til bestyrelsen sammen med referatet.
e. Til orientering
KHL orienterede om året i NO uden en klumpfisk. Det har helt naturligt medført klager
fra gæster. Overordnet er det dog blevet håndteret fint og der har ingen større sager
været omkring det på de sociale medier. Der arbejdes stadig på at få klumpfisk ind i år
eller alternativt i løbet af foråret 2022.
I forlængelse af ovenstående er vi også ved at undersøge muligheden for at have
blåfinnede tun i Oceanariet. Der findes rigtig meget god formidling om tunene, og forholdene i Oceanariet er umiddelbare gode til at have dem. Vi er i kontakt med andre
akvarier, der har tun i akvarier – også sammen med klumpfisk.
I overvejelserne inddrages aspekter vedrørende dyreetik omkring at holde tun i fangenskab, bæredygtighed osv.

4. Tværgående emner
a. Opsamling fra bestyrelsesseminar den 10. september 2021 – bilag 9
Opsamlingen følger det kronologiske forløb for dagen med gennemgang af strategiplanen for NF først og derefter NO. Opsamlingen er ikke systematiseret, men der danner
sig nogle hovedtemaer, som angives nedenfor.
Der ses fire gennemgående temaer:
o Arbejdet med bæredygtighed – både i anlæg, drift og formidling ifm. havet
o Arbejdet med medarbejderpleje – kursus, videreuddannelse, kollegialitet, samarbejde mellem afdelinger, indbyrdes opbakning og forståelse
o Arbejdet med ledelse – ansvarsområder og prioritering af zoologisk faglighed
o Arbejdet med ressourcer – økonomistyring, tid, prioritering.
På baggrund af seminariet og den efterfølgende opsamling lægger bestyrelsen vægt
på, at der tages hul på arbejdet med at styrke kulturen i organisationen, og der skal arbejdes med samarbejde og fællesskab på tværs af afdelinger.
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Med til budgetforslaget var der medsendt et forslag om at hæve arbejdsgiverdelen af
firmapensionsordningen fra nuværende 8% til 10%. Bestyrelsen var enige om, at det
giver god mening at følge udviklingen og tendensen i samfundet, og derfor vedtage
stigningen i pensionsindbetalinger.

Bestyrelsen besluttede,
- at godkende opsamlingens konklusion vedrørende strategiplanen for Nordsøen Oceanarium
- at ledelsen indenfor rammerne i strategiplanen arbejder videre med de enkelte elementer i opsamlingen.

KHL orienterer om, at Espersens Fond har bevilget 85.000 kr. til forprojekt til kunstværket Soløjet.
Der er et foreløbigt forslag om at kunstværket skal stå ved plinten, men der skal gøres
nogle tekniske overvejelser i samråd med en arkitekt, inden der tages endelig beslutning om placering.
Bestyrelsen besluttede,
- at forprojektet igangsættes
- at den endelige beslutning om placering af kunstværket tages i samråd med arkitekt.
c. Mødekalender for 2022
Bestyrelsen besluttede følgende mødedatoer i 2022:
4. februar 2022
22. april 2022
17. juni 2022
9. september 2022
28. oktober 2022
2. december 2022
Alle dage kl. 12.30
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b. Kunstværket Soløjet – bilag 10

5. Eventuelt

Peter Duetoft

Ejner Guldager Nielsen

Laila Zielke

Niels Axel Nielsen

Rikke Mølgaard

Rasmus Antoft

Claus Nielsen

Morten Ørum Sørensen
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Der er i bestyrelsen et ønske om at få en rundvisning i Forskerparken ovenpå de seneste års
udvikling og ifm. kommende byggeprojekter. Det blev besluttet, at en rundvisning sættes på
dagsordenen som det første punkt ved næste bestyrelsesmøde den 3. december 2021.
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