Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark den 30. april 2020
Hirtshals 11. maj 2020

Peter Duetoft
Rasmus Antoft
Tommy Christiansen
Jørgen Hansen
Rikke Mølgaard
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Niels Axel Nielsen
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Karl Henrik Laursen
René Langdahl Jørgensen (referent)
Revisor Peter Christensen og økonomimedarbejdere Tina Mortensen og Bente Bundgaard
Sten deltog under punkt 3.a og 4.a.
Afbud: ingen
1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 7. februar 2020
Referatet blev godkendt. Underskrifter vil blive indhentet elektronisk.
2. Meddelelser fra mødeleder og direktør
a. Mødeleder
- Intet.
b. Direktør
- KHL orienterede om, at revisor fra BDO Peter Christensen vil være til stede under
gennemgang af regnskabet pkt. 3.a og 4.a.
3. Nordsøen Forskerpark
a. Nordsøen Forskerparks regnskab
Regnskab og revisionsprotokol var udsendt med dagsordenen og blev gennemgået af
Statsautoriseret Revisor Peter Christensen.
Bestyrelsen besluttede,
- at godkende regnskabet
- at tage revisionsprotokol til efterretning.
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Til stede (alle via Teams):

b. Nordsøen Forskerparks økonomiske situation ifm. nedlukningen på grund af
covid-19
Direktøren orienterede om den aktuelle situation i NF herunder, at der indtil videre ikke har
været konsekvenser for lejernes lejemål og fortsatte drift, og at ledelsen ikke umiddelbart
ser konsekvenser på den lange bane.
Bestyrelsen besluttede,
- at lejernes nuværende lejeniveau fastholdes
- at tage ledelsens orientering til efterretning.

- KHL orienterede om Food& Bio Cluster Denmarks oprettelse og ansøgning om status
som officiel fødevareklynge. Klyngen består af Agro Business Park, Videncenter for
Fødevareudvikling og Nordjysk Fødevareerhverv, der får fælles økonomi. KHL opstiller
selv til den nye bestyrelse for klyngen som repræsentant fra Videninstitution, og desuden
opstiller to virksomhedsrepræsentanter fra fiskebranchen samt Danish Seafood
Association i forsøg på at sikre fiskebranchens indflydelse.
- KHL orienterede om fortsat arbejde med etableringen af Seafood Partnership og
udsættelse af den planlagte workshop, der skulle have fundet sted ifm. Naturmødet i maj,
til oktober.
- RLJ orienterede om ændringer i lejemål: To nye lejere pr. maj 2020, henholdsvis BG
Salmon i lille kontor og Skagen Fiber på en 20-årig kontrakt i IFM-gangen.
- RLJ orienterede om udsættelse af Årets Sild til september 2020 og nyetableret
samarbejde med Tenax omkring afviklingen og produktionen af vindersilden.
- KHL orienterede om japansk kapitalindsprøjtning til Danish Salmon og deres ønske om
udvidelse af anlæg. KHL orienterede om interesse fra Danish Salmon om køb 4.600 m2 af
NF’s areal til den kommende udvidelse. Bestyrelsen ønsker inden et salg af arealet
eventuelt kan behandles, at der tages fornyet kontakt til Hjørring Kommune angående
adgang til nyt erhvervsareal i nuværende fredskov.
- KHL orienterede om status for køb af vindmølleandele.
4. Tværgående emner
a. Ejendomsfonden Nordsøen Oceanariums regnskab for 2019
Revisor Peter Christensen gennemgik regnskabet for Ejendomsfonden Nordsøen
Oceanarium
Bestyrelsen besluttede,
- at tage regnskabet til efterretning
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c. Til orientering

b. Bestyrelsesseminaret aflyst – opfølgning herpå
KHL orienterede om aflysningen af det planlagte bestyrelsesseminar den 17. april 2020 og
det vanskelige i at fastsætte en ny dato før vi kender til regler for fysiske møder.
Bestyrelsen besluttede,
-at fastholde ønsket om mulighed for fysisk møde før ny dato fastsættes.
c. Til orientering

KHL orienterede om Hjørring Kommunes kunstudvalgs rosende udtale om kunstværket
Soløje. Der skal nu efterspørges et konkret budget for konstruktion og opsætning af
kunstværket.

5. Eventuelt
Der var intet under eventuelt.
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KHL orienterede om COVID19-begrundet udsættelse af planlagt møde med 3F vedrørende
overenskomst
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