Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium den 3. december
2021

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

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

1. Rundvisning i Nordsøen Forskerpark
Bestyrelsen blev rundvist i de indendørs faciliteter på NF.
2. Godkendelse af referat fra forrige møde den 29. oktober 2021
Bestyrelsen godkendte referatet, som vil blive rundsendt til underskrift snarest.
3. Meddelelser fra mødeleder og direktør
a. Mødeleder
b. Direktør
KHL oplyste, at Butikschef Frank Nielsen ville deltage under pkt. 4.
4. Nordsøen Oceanarium
a. Status for gæstetal
Gæstetal for 2021 blev gennemgået af KHL, der fremhævede det meget positive efterår, der har indhentet det, som den knapt så succesfulde sommer havde tabt. Frank
Nielsen supplerede med specifikke eksterne forhold, der har haft indflydelse på
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besøgstallet: åbning af udrejse til Danmark for nordmænd i oktober og særligt tyskernes generelle forlængelse af sensommersæsonen.
Bestyrelsen besluttede,
- at tage gæstetal til efterretning.

KHL og BBS gennemgik prognosen med forventet årsresultat for 2021. Status på kompensationsordningerne blev gennemgået med udgangspunkt i bilag 4. Forventningen
er, at alle udeståender under disse ordninger kommer til udbetaling.
Prognosen er tilrettet med et forventet gæstetal på 125.000. KHL oplyste, at NO jf. beslutning på bestyrelsesmøde den 29. oktober 2021 har foretaget flere mindre investeringer, som ellers ikke har været prioriteret.
Der var i bilag 5 medsendt en oversigt over muligheder for salg/køb af materielle anlægsaktiver fra ENO til NO med overslag over salgs-/købssummer. Bestyrelsen drøftede mulighederne, og besluttede at NO køber følgende 3 anlægsaktiver fra ENO:
a) Krabbekysten
b) Terrassen
c) Vindmaskine.
De konkrete salgs-/købssummer skal beregnes med rådgivning fra BDO, hvor der skal
tages hensyn til moms og skat. De beregnede salgs-/købssummer anføres i særskilt
beslutningsnotat, som godkendes af bestyrelsesformanden.
Bestyrelsen besluttede,
- at godkende prognosen for 2021
- at Nordsøen Oceanarium i 2021 køber de 3 anførte anlægsaktiver fra Ejendomsfonden, og at de beregnede salgs-/købssummer anføres i særskilt beslutningsnotat, som
godkendes af bestyrelsesformanden.
c. Opfølgning på B2022 vedrørende eventuel udvidelse af højsæsonperioden i 2022
På bestyrelsesmødet den 29. oktober 2021 blev det besluttet, at ledelsen skulle undersøge, om der er basis for at beholde højsæsonpriser ind i efteråret herunder ugerne 41
og 42.
KHL gennemgik – med udgangspunkt i bilagene 6 og 7 – de ændrede åbningstider
som fremstår mere stringente og forlængelse af højsæsonpriser frem til og med 23. oktober 2022.
Bestyrelsen besluttede,
- at godkende de tilrettede priser og åbningstider.
d. Gæsteanalyse og Markedsanalyse
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b. Prognose for 2021

Frank Nielsen præsenterede hovedpunkterne fra Gæsteanalyse og Markedsanalyse.
Frank Nielsen fokuserede særligt på NPS (net promoter score). I gæsteanalysen scorer
vi meget højt på generel gæstetilfredshed. Ligeledes scorer vi højt på de besøgendes
vurdering af, om besøget på NO har været ”pengene værd” med en score på 54%, hvilket placerede NO som næstbedst vurderet i denne kategori.

KHL vil gerne have forbedret NPS og vil gerne lære fra andre attraktioner med højere
score, og berettede desuden om NO’s normale fokus på turister, som er i Nordvestvendsyssel i forvejen, mens bestyrelsen opfordrede til i stigende grad at arbejde aktivt
for flere besøgende til Nordjylland og vurdere NO’s besøgspotentiale.
Bestyrelsen bad desuden om oplysninger om, hvorfra elever i Skoletjenestens kommer
fra indenfor kommunen og udenfor kommunen.
Bestyrelsen besluttede,
-at der laves opgørelse over, hvorfra elever i Skoletjenesten kommer fra
-at sammensætningen/gæstemix samt Gæsteanalysens plancher sendes med dette
referat til bestyrelsen
- at bestyrelsen primo 2022 vil arbejde videre med gæste-data.
e. Præsentation af projekt med etablering af ny bygning til Skoletjeneste og til Naturskole
KHL præsenterede tegninger og skitser og vision for etablering af ny naturskole, ny
skoletjeneste og ny multirum. Arkitekt Søren Robert Lund har bidraget i denne opstartsfase. Desuden har der været inputs fra Brian Ravnborg fra UCN.
Der er pt. ingen naturskole nord for Bjerringbro, og vurderingen er, at det vil være oplagt at placere yderligere en skole i Hirtshals. Formålet handler om at se, røre, føle og
er skitseret efter en fleksibilitetstankegang. Bygningen skal kunne anvendes til flere formål – desuden er det visuelle udtryk tydeligt vartegnspræget. Bestyrelsen havde umiddelbart følgende kommentarer til planerne:
- inkluder bæredygtighed i konstruktionen
- multirummet er helt central i projektet
- at placering af byggeriet skal samtænkes med overvejelserne omkring generel gæsteflow i NO
- prioriter det alment nyttige aspekt i forhold til fondsansøgninger.
Generelt var bestyrelsen positiv indstillet overfor projektet, men at der fortsat skal udvikles på konceptet.
Bestyrelsen besluttede,
-at ledelsen kan arbejde videre med konceptet og det konkrete forslag
-at bestyrelsen skal præsenteres for forslaget igen i foråret 2022.
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Yderligere blev der præsenteret data for danskernes kendskabsgraf til NO – både hjulpet og uhjulpet kendskabsgrad.

f. Til orientering
KHL orienterede om sag med tabt akvarium – der er nu indgået forlig med skadevolder.
5. Tværgående emner

Peter Duetoft takkede for de sidste otte års forbilledlige samarbejde i bestyrelsen, da
der nu sker udskiftning på fem kommunale og regionale bestyrelsesposter, herunder
formandens egen plads. Hjørring Kommune har foretaget ny udpegning til bestyrelserne, mens Region Nordjylland i skrivende stund ikke har besluttet noget om regionens pladser i NO og NFs bestyrelser.
Claus Nielsens periode udløber pr. 31. december 2021 og hans plads skal formelt udpeges. På opfordring gav Claus Nielsen tilsagn om at vil stille op til en ny periode i bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv ved mødet den 4. februar 2022.
6. Eventuelt
KHL takkede hele bestyrelsen og særligt de afgående medlemmer for godt og konstruktivt
samarbejde. Der var en speciel tak til Peter Duetoft for hans bestyrelsesformandsarbejde gennem de sidste 8 år.

Peter Duetoft

Ejner Guldager Nielsen

Laila Zielke

Niels Axel Nielsen

Rikke Mølgaard

Rasmus Antoft

Claus Nielsen

Morten Ørum Sørensen
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a. Ny sammensætning i bestyrelserne fra 1. januar 2022
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partere på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig
for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

Download dokumenter
Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil
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