Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Forskerpark den 4. februar
2022

Jørgen Christensen
Chelina Bagger
Rikke Mølgaard (på Teams)
Rasmus Antoft
Niels Axel Nielsen (på Teams)
Claus Nielsen (på Teams)
Morten Ørum Sørensen (på Teams)
Karl Henrik Laursen (KHL)
René Langdahl Jørgensen (referent)
1. Godkendelse af referat fra forrige møde den 3. december 2021
Bestyrelsen godkendte referatet. Underskrifter vil blive indhentet elektronisk.
2. Meddelelser fra mødeleder og direktør
a. Direktør
- KHL orienterede bestyrelsen om den administrative betjening af bestyrelsen –
herunder at der afhængig af mødets indhold deltager medarbejdere fra
Administrationen og/eller afdelingsledere. René Langdahl Jørgensen deltager
som referent.
- KHL orienterede om procedure for åbne / lukkede referater. Åbne referater
lægges på organisationens hjemmeside. Bestyrelsen kan vælge at lægge
punkter på lukket referat.
3. Præsentation af mødedeltagere
Nuværende og nye medlemmer af bestyrelsen præsenterede sig selv med
udgangspunkt i, hvilke kompetencer de enkelte medlemmer kan bidrage med i
bestyrelsesarbejdet. Ligeledes præsenterede de enkelte bestyrelsesmedlemmer
deres erhvervsmæssige og evt. politiske karriere.
4. Bestyrelsens arbejde
a. Udpegningsperioden for Claus Nielsen udløber
Claus Nielsen havde – på forespørgsel – på sidste bestyrelsesmøde tilkendegivet,
at han er villig til en genudpegning som bestyrelsesmedlem.
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Bestyrelsen besluttede,
- at genudpege Claus Nielsen for en ny fireårs periode gældende 1. januar 2022 –
31. december 2025.
b. Konstituering af bestyrelsen

KHL orienterede om anbefalingerne fra Komitéen for god Fondsledelse, der på flere
områder definerer arbejdet i bestyrelserne.
KHL begrundede, hvorfor der er afholdt fælles bestyrelsesmøder mellem Nordsøen
Oceanarium og Nordsøen Forskerpark.
Kim Edberg forklarede Region Nordjyllands beslutning om at udpege repræsentant
til bestyrelsen i Nordsøen Oceanarium, og om ikke at udpege repræsentant til
bestyrelsen i Nordsøen Forskerpark.
Bestyrelsen besluttede,
-at der vælges fælles formand for de to bestyrelser
-at fortsætte de fælles bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen besluttede desuden,
-at vælge Jørgen Christensen som formand for Nordsøen Oceanarium og som
formand for Nordsøen Forskerpark – Jørgen Christensen modtog valget.
-at vælge Chelina Bagger som næstformand for Nordsøen Forskerpark – Chelina
Bagger modtog valget
-at udskyde valget af næstformand i Nordsøen Oceanarium til næste møde i april.
c. Valg af bestyrelse til Ejendomsfonden Nordsøen Oceanarium (ENO)
I bestyrelsen for ENO er formanden for NO samt direktøren fastsatte medlemmer.
Bestyrelsen besluttede,
-at vælge Chelina Bagger som det 3. bestyrelsesmedlem i ENO.
-at der fremlægges forslag til ændring af vedtægterne for ENO, således udpegning
af det 3. bestyrelsesmedlem bliver uden binding til næstformand i NF. KHL drøfter
omfang og procedure med advokat, og fremlægger forslag til næste
bestyrelsesmøde
d. Vedtægtsændring i Forskerparken
Som konsekvens af, at Region Nordjylland ikke længere ønsker at udpege
repræsentant til bestyrelsen for Nordsøen Forskerpark, skal vedtægterne tilrettes
som følge heraf. Der fremlægges forslag til vedtægtsændringer til næste
bestyrelsesmøde.
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KHL opsummerede konstitueringen. Der skal foretages konstituering i 2 bestyrelser:
Nordsøen Oceanarium – en almennyttig fond
Nordsøen Forskerpark – en erhvervsdrivende fond.

e. Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen drøftede under hvilken form bestyrelsesmøder ønskes afholdt.

Bestyrelsen besluttede,
- at fortsætte med seks årlige bestyrelsesmøder – hvis der ikke er behov for
afholdelse af et eller flere møder, aflyses disse.
- at afholde informationsmøde for de 4 nye bestyrelsesmedlemmer – dette er aftalt
til 1. april 2022.
- at Forretningsordenen gennemgås på næste bestyrelsesmøde.
5. Nordsøen Forskerpark
a. Nye projekter
RLJ orienterede om et nyt projekt i regi af Food & Bio Cluster Denmark, som
omhandler Bæredygtighed i Fiskesektoren. NF er projektholder og har delt
projektøkonomi med Teknologisk Institut. Projektet omfatter indtil videre to
fiskevirksomheder.
Desuden orienterede RLJ om udvidelse af projektkredsen i Havvandsprojektet, hvor
en ny virksomhed er indtrådt. Projektet kører fint.
b. Til orientering
KHL orienterede om åleprojektet, der nu har indsendt en GUDP-ansøgning, som
har NF som projektpartner. Projektet forventer kommende
kommercialiseringsmulighed – det vil i denne sammenhæng sige indenfor 3-4 år.
KHL orienterede om planerne for udvidelse af saltvandsindtaget, hvor der sammen
med COWI er undersøgt mulighed for en alternativ teknisk løsning for udvidelsen.
På bestyrelsens vegne deltager Niels Axel Nielsen i underudvalg (med
beslutningskompetence), så bl.a. risiko-afdækningen indgår i den endelige
beslutning.
KHL orienterede om planerne for DTU’s flytning af uddannelser til Hirtshals. Uanset
de kommende politiske beslutninger om de nationale udflytningsplaner ønsker DTU
fortsat at placere uddannelsen i Hirtshals, det vil sige forankre uddannelsen i DTUafdelingerne i Hirtshals. Der arbejdes videre med byggeplanerne.
KHL orienterede om DFPO’s planer for etablering af Center for Bæredygtigt Fiskeri.
Der er indkaldt til workshop for centreret interessenter den 7. februar 2022. NF’s
argument for placering af centeret i Hirtshals er fortsat på grund af stedets faglige
tyngde.
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Jørgen Christensen opfordrede til et fælles informationsmøde for de nye
bestyrelsesmedlemmer inden næste ordinære bestyrelsesmøde.

6. Eventuelt

Jørgen Christensen

Chelina Bagger

Morten Ørum Sørensen

Niels Axel Nielsen

Rikke Mølgaard

Rasmus Antoft

Claus Nielsen
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De besluttede mødedatoer for 2022 blev gennemgået med den nye bestyrelse. Datoerne
fastholdes – dog med undtagelse af den 9. september 2002, hvor der skal findes en anden
dag - der udsendes Doodle.
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