
 

 

 

Nyhedsbrev Rekreative Ruter Maj 2010 
 
Dette er andet nyhedsbrev for projekt Rekreative Ruter. I dette nyhedsbrev kan du læse om: 

• Kick off konferencen 
• Arbejdspakkernes arbejdsgrupper og deres møder 
• Første rapportering og regnskabsaflæggelse 
• Hjemmesiden 

 

Kick Off konferencen 
2.-4. marts blev projektets Kick off konference afholdt på Color Hotel Skagen. I alt 66 
repræsentanter for partnere samt oplægsholdere deltog i konferencen. På konferencen blev 
projektets mål og aktiviteter grundigt gennemgået, og procedure for regnskabsaflæggelse og 
afrapportering blev også præsenteret. Men ud over dette noget tunge, projekttekniske indhold var 
der også tid til inspirerende oplæg, ekskursioner og sociale aktiviteter.  I et projekt med så stort et 
partnerskab som Rekreative Ruter er det vigtigt at mødes og lære hinanden at kende, og det 
hyggelige Color Hotel og den smukke natur i Skagen var en perfekt ramme til dette formål. 
Sammen med dette nyhedsbrev fremsendes rapporten for Kick of konferencen. Den rummer 
programmet, præsentationerne og referater samt deltagerlister.  
 

Arbejdspakkernes arbejdsgrupper og deres møder 
I løbet af Kick of konferencen blev der holdt opstartsmøder for hver af Arbejdspakkerne 2-5. På 
opstartsmøderne blev de enkelte arbejdspakkers mål og aktiviteter præsenteret, og arbejdets 
organisering og regionale forankring blev diskuteret i grupper. Desuden blev der for hver 
arbejdspakke valgt 2 repræsentanter for hver region, som indgår i arbejdspakkens arbejdsgruppe. 
Arbejdsgrupperne skal fremover mødes 2 gange årligt for at diskutere og forankre de aktiviteter 
som sker lokalt indenfor de enkelte arbejdspakker. I 2010 vil arbejdsgrupperne holde møde hver 
for sig, mens der i 2011 vil blive arrangeret møder for 2 arbejdsgrupper ad gangen. På denne 
måde bliver det nemmere at koordinere aktiviteterne på tværs af arbejdspakkerne samt gensidigt 
inspirere hinanden.  
 
Arbejdspakkernes mødekalender ser indtil videre således ud: 
 
Arbejdspakke 2 Gateways. Leder Tommy Löfqvist, Region Halland 
Mødes første gang 7. juni i Hlamstad. Primær aktivitet på første møde er at planlægge studieture til 
efteråret. KASK sekretariatet har godkendt at projektet afholder 2 studieture i stedet for 1 som 
ansøgt. Der er rigtig mange partnere som har ønsket at deltage i studieturen, og for at optimere 
udbyttet af studieturen er det blevet foreslået at dele studieturen op i 2 grupper, som rejser til 2 
forskellige destinationer. Hvor og hvornår vil som sagt blive planlagt på arbejdsgruppens første 
møde. 
 
Arbejdspakke 3 Komplettering og kvalitetssikring af ruterne. Leder Rune Svensson, 
Oslofjordens Friluftsråd 
Denne arbejdsgruppe holder sit første møde i efteråret 2010.  
 
Arbejdspakke 4 Mobilt informationssystem. Leder Nils-Arvid Andersson, Vellinge Kommun 



 

 

Arbejdsgruppen mødes første gang 12. maj i Vellinge. 
Arbejdspakke 5 Markedsføring og Information. Leder Søren Sørensen, Østdansk turisme 
Arbejdsgruppen mødes første gang 19. maj i København/Kastrup. 
 

Første rapportering 
 
Så kommer tiden snart for den første rapportering på Rekreative Ruter.  Rapporteringen har 2 
formål. Rapporten skal informere Lead Partner om, hvad hver partner har arbejdet med i det første 
½ år af projektet (1. januar – 30. juni 2010) og hvilke udgifter, der har været forbundet med de 
aktiviteter. Dernæst skal disse informationer anvendes af Lead Partner til at informere Interreg 
Sekretariatet og dermed bevillingsmyndigheden om, hvad projektet har arbejdet med igennem de 
seneste 6 måneder.  
 
Derfor er disse rapporter og informationen i dem meget vigtigt. Det er vigtigt, at hver enkelt partner 
skriver, hvad de har arbejdet med – selv små historier er væsentlige og måske ofte dem, der bliver 
husket. Aktivitetsrapporten er ligeledes et obligatorisk supplement til regnskabsrapporten. Så kan 
revisorerne også se, hvilke aktiviteter pengene er blevet brugt til. 
 
Hvad du, som partner skal gøre, er at udfylde en kort statusrapport – skriv hvad I har arbejdet med 
i din organisation i forbindelse med projektet siden 1. januar 2010. Du skal samtidig udfylde en 
regnskabsrapport om hvilke udgifter I har haft på projektet i perioden 1. januar 2010 til 30. juni 
2010.  
 
Hvis du er en svensk partner sender du disse to rapporter elektronisk til den svenske 
koordinerende partner, Tommy Löfquist senest d. 15. juli 2010.  
Hvis du er dansk partner sender du disse to rapporter elektronisk til Lead Partner, Mette Arleth, 
senest d. 15. juli 2010.  
Hvis du er norsk partner sender du rapporterne til norsk projekteier, Trie Moe Stokstad.  
Du bedes altid sende dine rapporter cc til Lead Partner.  
 
Når vi nærmer os slutningen af maj vil du modtage skabelonerne til regnskabs og aktivitetsrapport 
samt en vejledning i udfyldelse af skemaerne. Du kan altid rette henvendelse til ovennævnte 
personer, hvis du har spørgsmål i forhold til rapportering. 
 

Hjemmesiden 
Som omtalt i første nyhedsbrev vil projektet både have en hjemmeside rettet mod eksterne parter, 
og en intern hjemmeside til brug for projektpartnernes gensidige kommunikation. Den første af 
disse to hjemmesider er nu i luften på www.rekreativeruter.eu Der mangler stadig nogle 
informationer på siden, men den vil løbende blive forbedret. Hvis du har forslag til ændringer eller 
yderligere informationer på hjemmesiden er du meget velkommen til at tage kontakt til Mette 
Arleth.  
 
Den interne hjemmeside…. 
 
Som du nok har bemærket pryder projektets nye logo dette nyhedsbrev. Vi opfordrer alle partnere 
til at benytte dette logo, samt EU og Interreg-logo’erne så ofte som det er muligt. EU- og Interreg-
logo kan downloades fra KASK sekretariatets hjemmeside.  Rekreative Ruters logo vil ligge på 



 

 

projektets interne hjemmeside når denne kommer op at køre, og kan ind til da fås ved henvendelse 
til Mette Arleth.  
 
Næste nyhedsbrev udsendes i slutningen af August 2010.  
 
Med venlig hilsen 
 
Mette Arleth 
Projektleder 
+45 96351325 
mea@rn.dk 
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Region Nordjylland 
Niels Bohrs Vej 30 
9220 Aalborg Ø 
www.rn.dk 


