Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark den 18. juni
2021
Til stede:
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Peter Duetoft
Jørgen Hansen
Dan Andersen
Morten Ørum Sørensen
Rasmus Antoft (via Teams)
Rikke Mølgaard (via Teams)
Claus Nielsen (via Teams)
Niels Axel Nielsen (via Teams)
Karl Henrik Laursen (KHL)
René Langdahl Jørgensen (referent)
1. Godkendelse af referat fra forrige møde den 16. april og 29. april 2021
Bestyrelsen godkendte referaterne – 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.
KHL oplyste, at Teknik- og servicechef Claus Drivsholm ville deltage under pkt. 4c.

4. Nordsøen Forskerpark
a. Nordsøen Forskerparks perioderegnskab for 1. kvartal 2021 samt prognose
for NF 2021
Regnskabet følger i al væsentlighed budgettet. Prognosen varsler et negativt afkast
på værdipapirer. Total for NF forventes et overskud på 0,846 mio. kr.
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Bestyrelsen besluttede,
- at godkende perioderegnskabet og prognosen.

KHL gennemgik DFPO’s udspil for det fremtidige fiskeri i Danmark bl.a. med fokus
på bæredygtighed, kystfiskeri, innovation og konsekvenser på afsætningen. KHL
gennemgik herefter processen og initiativer i forbindelse med at arbejde for, at et
eventuelt kommende Center for Bæredygtigt Fiskeri placeres ved Nordsøen
Forskerpark. NF har fremsendt en skrivelse til DFPO med samlede argumenter for
en placering ved NF. DFPO har oplyst, at sagen ikke er behandlet og besluttet.
DFPO har desuden oplyst, at de på kommende forretningsudvalgsmøde vil drøfte
sagen, og herefter vende tilbage til NF.
Bestyrelsen fremkom med ekstra argumenter for en placering ved NF. Det gælder
bl.a. argumenter for NF’s eksisterende faciliteter og netværk samt mulighed for
”bidrag” til etableringsfasen.
Bestyrelsen drøftede desuden muligheder og rammer for kulturformidlingen af
dansk fiskeri i NO.
Bestyrelsen besluttede,
-

at de nye argumenter anføres i en ny skrivelse og fremsendes til DFPO på
vegne af bestyrelsen for NF.

c. Beslutning og orientering om anlægsaktiviteter
Teknik- og servicechef Claus Drivsholm deltog under dette punkt.
i)
KHL og Claus Drivsholm præsenterede den øjeblikkelige situation med
pladsmangel og behov for nye faciliteter og bygninger til kommende udvidelser.
Bestyrelsen drøftede planerne og henholdt sig specielt til NF’s strategi, der netop
siger at NF skal være forudsætningsskaber for forskning- og fiskerivirksomheder.
En udbygning vil i sig selv signalere en positiv udvikling.
Bestyrelsen besluttede,
- at der igangsættes en behovsafdækning og -beskrivelse ift. en nybygning. Dette
præsenteres på bestyrelsesmødet i oktober. Parallelt hermed påbegyndes
arbejdet med plangrundlaget incl. myndighedsgodkendelse for et nybyggeri.
ii)
Claus Drivsholm præsenterede behov for udvidelse med en ny stålhal til BioMar.
Forventningen er, at BioMars udvidelse vil ske i Hirtshals på grund af gode
lejevilkår, og at der forlods er ledige arealer at udvide lejemålet med.
Bestyrelsen besluttede,
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b. Udviklings- og demonstrationscenter for bæredygtigt fiskeri – en mulig og
naturlig placering ved NF

- at igangsætte byggeriet til gennemførelse i efteråret 2021.
iii)
Claus Drivsholm præsenterede planerne for renovering af kantineområdet.

iv)
Claus Drivsholm præsenterede planerne for opsætning af elladestandere ved ppladser ved SINTEF-bygningen. Der arbejdes fortsat med at undersøge eventuelle
tilskudsmuligheder og mulige leverandører. Elladestanderne skal gerne supplere de
allerede opsatte Tesla-standere ved Hotel Skaga.
Bestyrelsen besluttede,
- at igangsætte etableringen til gennemførelse i efteråret 2021. Forud kontaktes Ole
Ørnbøl, der er stort kendskab til området. Når etableringen er gennemført, skal PRmulighederne nyttiggøres.

d. Til orientering
- RLJ orienterede om aflysning af Hirtshals Fiskefestival i 2021. Dog gennemførelse
Local Cooking på Nordsøen Oceanarium den 5. august 2021. Dette arrangement
gennemføres i sælgården. Deltagerfeltet vokser, og yderst kompetent dommerpanel
er på plads. Laila Zielke supplerede med informationer om VisitHirtshals
lystfiskerkonkurrence.
-RLJ orienterede om national fiskekonkurrence, der afvikles i regi af Landbrug og
Fødevarer samt White Guide i november 2021. Desuden blev der orienteret om
konkurrencen Årets Sild, der bliver hovedattraktion på hav-området under den
kommende Food Week i Århus.
-KHL orienterede om ændringerne i Seafood Partnership, som overgår til Seafood
Network. I en overgangsperiode kan alle virksomheder deltage i Seafood Network
uden medlemskab og kontingentbetaling, hvorefter netværket overgår til et formelt
fagspecifikt netværk under Food & Bio Cluster Denmark.
-KHL orienterede om, at Fonden Fiskens Hus nu officielt er nedlagt efter
godkendelse af Civilstyrelsen.
5. 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.
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Bestyrelsen besluttede,
- at igangsætte en renovering til gennemførelse hurtigst muligt.

Bestyrelsen besluttede,
- 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 outlookkalender. KHL og RLJ går i gang med planlægningen af seminaret.
6. Eventuelt
Jørgen Hansen spurgte til status for udvidelse af saltvandsindtaget. KHL
orienterede om aktuel afhjælpning af sand over nuværende drænsystem, og gav
en status for planerne for udvidelsen. Bestyrelsen tog denne orientering til
efterretning.

Peter Duetoft

Jørgen Hansen

Dan Andersen

Niels Axel Nielsen

Rikke Mølgaard

Rasmus Antoft

Claus Nielsen

Morten Ørum Sørensen
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Bestyrelsen drøftede kommende seminarie.

Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringsservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

Serienummer: PID:9208-2002-2-510416464013

Serienummer: PID:9208-2002-2-554904802173

Peter Klaus Duetoft

Dan Knudsen Andersen

22-09-2021 10:09

22-09-2021 10:45

Serienummer: PID:9208-2002-2-987102591507

Serienummer: PID:9208-2002-2-982855631939

Niels Axel Nielsen

Claus Nielsen

22-09-2021 21:15

23-09-2021 12:04

Serienummer: PID:9208-2002-2-487606372971

Serienummer: PID:9208-2002-2-473331946609

Jørgen Hansen

Rasmus Holmby Antoft

23-09-2021 20:42

25-09-2021 10:10

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo
signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret
ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.
Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en
betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne
PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner
dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af
Visma Addo signeringsservice. Dette er din garanti for, at indholdet af
dokumentet er uændret.
Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i
dokumentet med Visma Addos validator på denne website
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation

Visma Addo identifikationsnummer: 9ba4d632-b365-45ff-9b96-e40aada5e997

Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.

Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringsservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

Serienummer: PID:9208-2002-2-960634142051

Serienummer: PID:9208-2002-2-667246459295

Rikke Mølgaard Kristensen

Morten Ørum Sørensen

25-09-2021 16:30

27-09-2021 07:44

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo
signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret
ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.
Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en
betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne
PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner
dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af
Visma Addo signeringsservice. Dette er din garanti for, at indholdet af
dokumentet er uændret.
Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i
dokumentet med Visma Addos validator på denne website
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation

Visma Addo identifikationsnummer: 9ba4d632-b365-45ff-9b96-e40aada5e997

Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.

Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen
beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

Dokumenter i transaktionen

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle
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
dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil
dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

Hændelseslog for dokument
Hændelseslog for dokumentet
2021-09-22 10:00 Underskriftsprocessen er startet
2021-09-22 10:00 Underskriftsprocessen er startet
2021-09-22 10:00 Underskriftsprocessen er startet
2021-09-22 10:00 Underskriftsprocessen er startet
2021-09-22 10:00 Underskriftsprocessen er startet
2021-09-22 10:00 Underskriftsprocessen er startet
2021-09-22 10:00 Underskriftsprocessen er startet
2021-09-22 10:00 Underskriftsprocessen er startet
2021-09-22 10:00 En besked er sendt til Peter Duetoft
2021-09-22 10:00 En besked er sendt til Claus Nielsen
2021-09-22 10:00 En besked er sendt til Niels Axel Nielsen
2021-09-22 10:00 En besked er sendt til Dan Andersen
2021-09-22 10:00 En besked er sendt til Rikke Mølgaard
2021-09-22 10:00 En besked er sendt til Morten Ørum Sørensen
2021-09-22 10:00 En besked er sendt til Rasmus Antoft
2021-09-22 10:00 En besked er sendt til Jørgen Hansen
2021-09-22 10:08 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Peter Duetoft og identifikationsmetoden NemID
privat blev anvendt fra IP adresse 5.33.47.131
2021-09-22 10:08 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Peter Duetoft
2021-09-22 10:09 Peter Klaus Duetoft har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark 2021_06_18
khl1.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-510416464013)
2021-09-22 10:09 Alle dokumenter sendt til Peter Duetoft er blevet underskrevet
2021-09-22 10:44 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Dan Andersen og identifikationsmetoden NemID
privat blev anvendt fra IP adresse 80.196.96.142
2021-09-22 10:44 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Dan Andersen
2021-09-22 10:45 Dan Knudsen Andersen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark
2021_06_18 khl1.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-554904802173)
2021-09-22 10:45 Alle dokumenter sendt til Dan Andersen er blevet underskrevet
2021-09-22 21:12 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Niels Axel Nielsen og identifikationsmetoden
NemID privat blev anvendt fra IP adresse 5.186.113.49
2021-09-22 21:14 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Niels Axel Nielsen

Visma Addo
Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo

Visma Addo identifikationsnummer: 9ba4d632-b365-45ff-9b96-e40aada5e997

Nærværende dokument
Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark 2021_06_18 khl1.pdf

Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen
beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

Dokumenter i transaktionen

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle
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
dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil
dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

Hændelseslog for dokument
Hændelseslog for dokumentet
2021-09-22 21:15 Niels Axel Nielsen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark 2021_06_18
khl1.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-987102591507)
2021-09-22 21:15 Alle dokumenter sendt til Niels Axel Nielsen er blevet underskrevet
2021-09-23 12:03 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Claus Nielsen og identifikationsmetoden NemID
privat blev anvendt fra IP adresse 192.38.90.27
2021-09-23 12:04 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Claus Nielsen
2021-09-23 12:04 Claus Nielsen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark 2021_06_18
khl1.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-982855631939)
2021-09-23 12:04 Alle dokumenter sendt til Claus Nielsen er blevet underskrevet
2021-09-23 20:39 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Jørgen Hansen og identifikationsmetoden NemID
privat blev anvendt fra IP adresse 95.166.142.68
2021-09-23 20:39 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Jørgen Hansen og identifikationsmetoden NemID
privat blev anvendt fra IP adresse 40.94.104.47
2021-09-23 20:40 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Jørgen Hansen
2021-09-23 20:42 Jørgen Hansen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark 2021_06_18
khl1.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-487606372971)
2021-09-23 20:42 Alle dokumenter sendt til Jørgen Hansen er blevet underskrevet
2021-09-25 10:00 Påmindelse er sendt til modtager: Rikke Mølgaard
2021-09-25 10:00 Påmindelse er sendt til modtager: Morten Ørum Sørensen
2021-09-25 10:00 Påmindelse er sendt til modtager: Rasmus Antoft
2021-09-25 10:09 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Rasmus Antoft og identifikationsmetoden NemID
privat blev anvendt fra IP adresse 5.33.35.137
2021-09-25 10:10 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Rasmus Antoft
2021-09-25 10:10 Rasmus Holmby Antoft har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark
2021_06_18 khl1.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-473331946609)
2021-09-25 10:10 Alle dokumenter sendt til Rasmus Antoft er blevet underskrevet
2021-09-25 16:28 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Rikke Mølgaard og identifikationsmetoden
NemID privat blev anvendt fra IP adresse 85.191.185.172
2021-09-25 16:29 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Rikke Mølgaard
2021-09-25 16:30 Rikke Mølgaard Kristensen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark
2021_06_18 khl1.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-960634142051)
2021-09-25 16:30 Alle dokumenter sendt til Rikke Mølgaard er blevet underskrevet

Visma Addo
Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo

Visma Addo identifikationsnummer: 9ba4d632-b365-45ff-9b96-e40aada5e997

Nærværende dokument
Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark 2021_06_18 khl1.pdf

Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen
beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

Dokumenter i transaktionen

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle
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
dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil
dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

Hændelseslog for dokument
Hændelseslog for dokumentet
2021-09-27 07:42 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Morten Ørum Sørensen og
identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 93.176.88.200
2021-09-27 07:43 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Morten Ørum Sørensen
2021-09-27 07:44 Morten Ørum Sørensen har underskrevet dokumentet Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark
2021_06_18 khl1.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-667246459295)
2021-09-27 07:44 Alle dokumenter sendt til Morten Ørum Sørensen er blevet underskrevet

Visma Addo
Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo

Visma Addo identifikationsnummer: 9ba4d632-b365-45ff-9b96-e40aada5e997

Nærværende dokument
Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark 2021_06_18 khl1.pdf

