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Rådet  

 
Møde i Nationalpark Thys råd  

 Søholt, d. 13. april 2011 kl. 17-19 
J.nr. 

 Ref.: EØA 
Deltagere: Dato: 2. maj 2011 
Finn Jorsal (FJ) 
Eigil T. Andersen (ETA) 
Flemming Holler (FH) 
Søren Hansen (SH) 
Niels Odder (NO) 
Gunda Odgaard (GO) 
Jan S. Kristensen (JSK) 
Mads Kjærgaard (MK) 
Harald Nielsen (HN) 
H.Chr. Mikkelsen (HCM) 
Harry Hjaltelin (HH) 
Jens Brolev (JB) 
Jens Roesgaard (JR) 
 
Sekretariat 
Else Østergaard Andersen (EØA, referent) 
 
Afbud: 
Elsemarie Kragh Nielsen 
Jon Johnsen 
Thomas Norskov Kristensen 
Henrik Bak 
Thomas Federspiel (pga. sygdom) 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden. På forespørgsel fra JR blev det besluttet, at rådet fremover 

mødes kl. 17-19. ETA nævnte, at Thomas Federspiel er kommet på plejehjem.  
2. Godkendelse af referat (fra 11. og 26. januar, bilag 1 + 2). Referatet blev godkendt.   
3. Orientering fra formand, bestyrelsesmedlem og sekretariat.  

JR orienterede om, at  
 temacentret åbnede igen 1. april med salg af kaffe, is, bøger, postkort. Stedet 

bemandes med frivillige og rådets medlemmer er velkomne til at melde sig.  
 Nationalparken har med hjælp fra frivillige været med på feriemesser i København 

og Herning.  
 BFN, DN og NP Thy har et nationalparkkursus henover sommeren.  
 Der har været et ekstraordinært bestyrelsesmøde mhp. godkendelse af årsrapport 

inkl. regnskab. EØA tilføjede, at årsrapporten efterfølgende er offentliggjort på 
hjemmesiden. 

 Alt mødemateriale fra råd, bestyrelse og dialogforum er tilgængeligt for både råds- 
og bestyrelsesmedlemmer på www.npthy.dk. 

 Nationalparken har lejet et ekstra lokale i savværkets administrationsbygning.  

http://www.npthy.dk/


 
 
 

 
 I uge 21 er det Europæisk Nationalparkdag, hvor der vil blive forskellige 

arrangementet omkring frivillige, naturpleje og nationalparken, bl.a. på selve dagen 
d. 24. maj. 

 Næste etape af cykelstien – Klitmøller-Vorupør – er under etablering.   
4. Orientering fra møde i dialogforum 22. marts. JR nævnte, at noter fra møderne er 

tilgængelige på www.npthy.dk. På mødet d. 22. marts blev især samarbejdet mellem rådet 
og bestyrelsen drøftet, herunder bedre tilbagemelding fra arbejdsgrupper. Rådet har peget 
på at der bør være en styregruppe for Nationalparkcenter Thy og at Jens Brolev gerne 
deltager på rådets vegne. Dialogforum strammes op og møderne gøres mere målrettet 
omkring de emner, der bæres mellem råd og bestyrelse. JR nævnte, at Jon Johnsen ønsker 
at der udsendes en kort orientering efter hvert møde i dialogforum, men finder, at det at 
noterne gøres tilgængelige for alle bør være tilstrækkeligt.    

5. Fællesmødet bestyrelsen/rådet i Vorupør den 1. marts. JR nævnte, at der ligger noter fra 
mødet (bemærk, mødet er ikke officielt og derfor er der ikke udarbejdet et officielt referat). 
Han fandt, at det var godt at have mødet og at der bør være 1-2 fælles møder om året 
med særlige emner, evt. også med eksterne oplægsholdere. FJ spurgte, om bestyrelsen 
har evalueret mødet. EØA nævnte, at det er på dagsorden til d. 26. april. Rådet udtrykte 
håb om at bestyrelsen finder fælles møder relevante.  

6. Oplæg til arbejdsform mellem arbejdsgrupper – råd – bestyrelse – dialogforum. JR nævnte, 
at det på baggrund af det fælles møde foreslås at planlægge møderne mere i forhold til 
hinanden. Relativt kort efter et bestyrelsesmøde er der møde i dialogforum. Et par uger 
derefter holdes rådsmøde – og ca. tre uger senere så bestyrelsesmøde, således at der 
gives mulighed for at give rådets svar på bestyrelsens eventuelle spørgsmål. En cyklus er 
af ca. 2 måneders varighed. JR nævnte, at er en mulighed at ændre referatformen således 
at de færdiggøres under mødet, hvilket også vil lette sekretariatets arbejde. Der vil stadig 
være mulighed for at få udtalelser taget til referat. Rådet besluttede at prøve denne 
referatform. JR nævnte, at dialogforum har drøftet, hvordan sager fremlægges for 
bestyrelsen. Det foreslås at mindre sager fremlægges via rådets bestyrelsesmedlem, mens 
større sager fremlægges skriftligt og at emnet forelægges bestyrelsen af formanden for 
arbejdsgruppen. Bestyrelsesmedlemmet bør desuden være opmærksom på, om der er 
sager, der bør drøftes i rådet inden en beslutning tages. Det foreslås, at råd og bestyrelse 
holdes bedre orienteret om, hvad der foregår i arbejdsgrupperne. SH bakkede fuldt op til 
køreplanen og opfordrede til at holde fokus på resultater og at rådet bør bruge mere tid på 
at diskutere konkrete ting. JSK nævnte, at det bliver spændende at se, hvad andre 
nationalparkråd gør. Han fandt det vigtigt, at rådet får sine egne opgaver.     

7. Arbejdsgrupper.  
a. Forskergruppen: forelæggelse af oplæg til bestyrelsen (bilag 3). NO gennemgik kort 

oplægget JSK nævnte, at det er muligt at leje sig ind i Hanstholm Fyr. Rådet 
støttede op om punkt 1, 2, 3. HCM foreslog at arbejde sammen med Aage V. 
Jensens fonde omkring punkt 3 i relation til naturprojekter. SH fandt, at hvis der 
deles stipendier ud skal der være nogen, der kan forholde sig til om det er de rette 
emner. FJ nævnte, at den faglige vurdering typisk ligger hos vejlederne. EØA 
anbefalede, at man tænker Naturstyrelsen med i eventuelle godkendelses-
procedurer. Rådet bakkede op også om punkt 4 og 5. FJ nævnte, at Thisted 
Gymnasium holder emnedag i nationalparken d. 2. september i år og planlægger et 
årligt arrangement. Vedr. punkt 6 nævnte Harry, at Bo må kunne medvirke til 
opbygningen omkring hjemmesiden. JB fandt at hjemmesiden bør være integreret i 
NP Thy’s hjemmeside. JSK spurgte til, hvad fremtiden er for nationalparkens 
hjemmeside. EØA nævnte, at det er usikkert, hvad den er og at der ikke på 
nuværende tidspunkt er ressourcer til et større udviklingsarbejde i hjemmesiden. 
Der var opbakning til ideen for så vidt det er muligt at integrere den i 
nationalparkens hjemmeside. Der var opbakning til indstillingen. Der var desuden 
opbakning til punkt 8. JR kvitterede for det gennemarbejdede forslag og foreslog, at 
det gøres tydeligere i hvilket omfang der er behov for arbejdsmæssige ressourcer. 
FJ nævnte, at Thisted Gymnasium stiller sig til rådighed for eventuelt 
laboratoriebehov. JSK spurgte, om man er gået fra etablering af en feltstation. NO 
nævnte, at det lyder ikke til på universiteterne at der er behov for dette.              

http://www.npthy.dk/


 
 
 

 
b. Erhvervsudvikling: Forslag til merchandise. JR nævnte, at gruppen har arbejdet med 

en første opgave omkring merchandise til salg i sommeren 2011. Gruppen har set 
nærmere på 3 ting: t-shirt, kasket og en drikkedunk. Gruppen har ikke 
nødvendigvis fundet at det på langt sigt er disse ting, der skal være på hylden, men 
man indstiller til bestyrelsen, at der sættes en produktion igang som butikker i 
området kan sælge. Dertil kommer en vandrestav, som produceres af 
Naturstyrelsens skovhjælpere.  

c. Frivilliggruppen. Udsat til næste møde. 
d. Nationalpark TV Udsat til næste møde. 
e. Naturovervågning. Udsat til næste møde.    
f. Nedsættelse af arbejdsgruppen vedr. udarbejdelse af ”forretningsorden for 

arbejdsgrupper” JR foreslog, at FJ, EØA og JR samt en fra bestyrelsen laver et 
oplæg til næste rådsmøde.  

g. Formidlingsnetværket. Udsat til næste møde.    
8. Vandet Sø. Rådets bemærkninger til bestyrelsen. JR nævnte, at styregruppen har skrevet 

en indstilling til bestyrelsen. På sidste møde blev det drøftet, at rådets anbefaling kunne 
være: ”at bestyrelsen stiller undersøgelsen til rådighed for kommunen uden en anbefaling”. 
Det blev besluttet at der skriftligt indstilles dette. HH spurgte, om man kunne være enige 
om, at undersøgelsen ikke gør nogen særligt meget klogere. SH nævnte, at diskussionen 
omkring beskyttelse og benyttelse er evig. JSK nævnte, at det dog fremhæves at 
situationen i dag er uholdbar.  

9. Nationalparkcenter Thy. Udsat til næste møde.    
10. Rådsmøder i 2011.  

a. 25. maj 17-19 
b. 28. juni 17-21 (sommerekskursion) 
c. 12. september 17-19 
d. 8. november 17-19 
e. 10. januar 2012 17-19 

11. Eventuelt. Intet.

 
 


