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Café Conrad, Ørhagevej 147, Klitmøller, d. 13. december kl. 17-22  
 
Deltagere: 
Ejner Frøkjær (EF) 
Hans Buck (HB) 
Bodil Gyldenkerne (BG) 
Tage Espersen (TE) 
Lone Mark (LM) 
Elsemarie Kragh Nielsen (EKN) 
Jan S. Kristensen (JSK) 
Ditte Svendsen (DSV) 
Jytte Nielsen (JN) 
Helle Sievertsen (HS) 
Mona Kyndi (MK) 
Sisse Wildt (SW) 
Ole Westergaard (OW) 
 
Afbud: 
Jacob Funder 
 
Sekretariatet:  
Else Østergaard Andersen (EØA) 
 
Vedr. punkt 1: 
Steffen Brøgger Jensen, Cowi (SBJ) 
 
Referat: 
Ejner ønskede tillykke til Elsemarie med fødslen – en barselsgave er på vej.  
1. Undersøgelse af friluftslivets effekter på Vandet Sø  

a. Fremlæggelse v. Steffen Brøgger Jensen, Cowi 
b. Styregruppens betragtninger og den videre proces 

Steffen beskrev kort processen omkring undersøgelsen. Et bilag der kort præsenterer 
oplægget blev omdelt på mødet (bilag 0). Undersøgelsen er næsten færdig. Der har været 
70 tællinger i juni-oktober 2010. Tre scenarier blev præsenteret. EKN nævnte at 
styregruppen ikke har en fælles betragtning. Hun fremhævede, at nationalparkbestyrelsen 
ikke er myndighed i forhold til eventuel regulering. Styregruppen har fundet det vigtigt, at 
bestyrelsen har mulighed for at stille spørgsmål inden undersøgelsen gøres færdig, samt at 
bestyrelsen overvejer den videre proces. Rapporten sendes ud til drøftelse på næste 
bestyrelsesmøde i god tid, således at man kan drøfte den med sit bagland. DSV fandt det 
godt, hvis bestyrelsen vil bruge undersøgelsen til at komme med en anbefaling under 
forudsætning, at den kan være klar anbefaling. Hun fandt, det bør indgå i bestyrelsens 
overvejelser, hvordan et evt. forbud skal håndhæves. EF fandt det ønskeligt, at 
styregruppen (hvor begge synspunkter er repræsenteret) kommer med en anbefaling til 
bestyrelsen m.h.p. at nå til enighed. JSK fandt det rimeligt at styregruppen søger at nå til 
enighed om en anbefaling til bestyrelsen. SBJ nævnte, at miljøkonsulent Jesper Højenvang, 
Dansk Sejlsportsunion har eksempler fra andre områder på regulerering af surfing. HB 
fandt, at nationalparkens skisma er, at man ikke bare skal beskytte naturen, men også 
benytte den. EF nævnte, at tilsyn må påhvile den relevante myndighed. EF nævnte, at han 
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samme dag havde besøg af to specialestuderende fra Aalborg, som undersøger surfingens 
udvikling og de erfaringer, man har gjort sig i Hanstholm Kommune. Han fandt, at man 
som myndighed står stærkere, hvis der er et godt samarbejde med surferne. EF 
opsummerede, at rapporten skrives færdig og at styregruppen senest d. 20. januar 
fremsender sine anbefalinger med rapporten til behandling på næste bestyrelsesmøde d. 
10. februar.       

    
2. Godkendelse af dagsorden. EF beklagede, at dagsorden og bilag blev sendt en dag for sent, 

hvilket skyldes, at det tog uventet lang tid for SNS at få udarbejdet budgetopfølgningerne. 
EF beklagede, at der har været fejl i det fremsendt materiale både for så vidt angår 
budgettet for 2011 og en tastefejl i forhold til budgettet for de sidste tre måneder af 2010. 
Beklagelserne blev taget til efterretning og dagsordenen blev godkendt.  

 
3. Godkendelse af referat (bilag 1). Referatet blev godkendt.  
 
4. Nyt medlem i Nationalparkrådet for Historisk Samfund for Thy og Vester Hanherred: 

Thomas Norskov Kristensen. Knud Søgaard har valgt at stoppe (bilag 2). EF nævnte, at der 
er foreslået nyt medlem i rådet. JN nævnte, at bestyrelsen for Historisk Samfund har et 
medlem i nationalparkrådet og at bestyrelsen foreslår Thomas, da Knud har valgt at trække 
sig. Det blev godkendt. 

  
5. Økonomi 

a. Budgetopfølgning for etableringsfasen (bilag 3) 
b. Budgetopfølgning for 2010 (bilag 4) 
c. Notat vedr. overførsel fra 2010 til 2011 (bilag 5) 
d. Budget 2011 (bilag 6), herunder 

i. Medfinansiering af cykelsti (bilag 6a) 
ii. Forprojekt vedr. sandflugt og bebyggelse (bilag 6b) 
iii. Forprojekt vedr. krondyr (bilag 6c) 
iv. Input til budget 2011 fra BFN (bilag 6d) 
v. Ansøgning fra Thy Frilufts- og Klatreklub om sponsorat af ”Thy til lands til 

vands og i luften 2011” (bilag 6e) 
EF nævnte, at mødet gerne skulle ende med et godkendt budget for 2011, samt en 
drøftelse af hvordan det er mest hensigtsmæssigt at budgettere (fx om overbudgettering 
er i orden). Der har været et uforbrugt beløb fra de første 15 måneder, som blev ført over 
til den næste periode o.s.v.  
EØA gennemgik hovedtrækkene af budgetopfølgningen for etableringsfasen. Hun nævnte 
kort de udfordringer, der har været for SNS mht. regnskabssystem og de skæve perioder. 
EF nævnte, at der i løbet af vinteren bør tages en drøftelse af den fremadrettede proces 
omkring budgetter, herunder inddragelse af rådet. Han nævnte, at en flerårig 
budgetlægning kan være en mulighed. 
HB spugte, om udbyttet af Nationalpark TV står mål med udgifterne. EØA nævnte, at der 
udbyttet gøres op i årsrapporten – og at der er mulighed for på længere sigt at indgå 
samarbejde eller få indtægter, som betyder at aktiviteten belaster mindre på 
nationalparkens budget. JN nævnte, at der er mulighed for at sælge DVD’er og få en 
indtægt. JSK foreslog, at man stiller semiprofessionelt udstyr til rådighed for interesserede. 
Nationalpark TV tages op som emne til et senere bestyrelsesmøde, efter følgegruppen har 
haft et møde..  
EØA uddelte og gennemgik det korrigerede overførselsnotat (uddelt på mødet).  
MK spurgte hvornår endeligt regnskab foreligger. DSV nævnte, at det kan forventes til 
næste bestyrelsesmøde. EØA nævnte, at revideret regnskab skal være klar senest 1. april. 
HB fastslog, at det skal gøres tydeligt, hvad de overførte midler skal bruges til og så gerne, 
at man noterer udgiften, når den forpligtes. DSV nævnte, at SNS har en overførselsadgang 
som giver fleksibilitet. EF nævnte, at vedr. regnskabsaflæggelse skal det stilles op som 
Rigsrevisionen anviser.  
EØA gennemgik det korrigerede budget 2011 (uddelt på mødet). EF nævnte kort de input, 
der er kommet i relation til budgettet. EF henstillede til, at man ikke ønsker budgettet 



 
 
 

 
opdelt skarpt på nationalparkens ”fire søjler”, men anlægger et helhedsorienteret syn over 
en større årrække. EF nævnte, at det vi bygger ind i budgettet både er et bud på, hvad 
pengene kan række til og samtidig er bestyrelsens markering af, hvad det er vi vil det 
følgende år – vel vidende at noget af det først bliver til noget i 2012. DSV fandt det 
udmærket, at overbudgettere, for så vidt at der følges op på dette i august/september på 
et bestyrelsesmøde for evt. justering. SW foreslog, at det gøres tydeligere hvor meget der 
er løn og hvor meget der er fx konsulentudgifter. SW fandt, at mht. overbudgettering 
betyder det, at det ikke nødvendigvis er det hele der sættes i gang. HS fandt det naturligt, 
at lønnen ikke defineres på dette niveau, men at der for hvert projekt laves et 
detailbudget, hvor dette er et element. EF fandt DSV’s forslag godt vedr. overbudgettering 
og status i august/september, hvor bestyrelsen kan tage de fornødne tillægsbeslutninger. 
DSV fandt, at spørgsmålet omkring løn handler om teknik og kan defineres bagudrettet i 
forhold til timer forbrugt på projekterne. MK nævnte, at en anden faktor kan være 
muligheden for at hente indtægter hjem andre steder fra. Hun fandt det godt at se 
nærmere på budgettet tidligt. SW nævnte, at mht. opfølgning er det godt at have 
kvartalsvist også for at vide, hvorfor man ikke når at få søsat A, B eller C. Hvis vi vil løfte 
en opgave kan det jo koste noget. JSK udtrykte bekymring for, om naturprojekter bliver 
udsat. EØA nævnte, at der er indgået aftale om INN 60% af tiden fra 1. januar mhp. at få 
sat gang i naturovervågning og -projekter. SW fandt ikke, at 400.000 kr er meget at sætte 
af til markedsføring og efterlyste en plan for, hvad de bruges til. EF opsummerede, 
budgettet er godkendt. Det er besluttet at lave kvartalsvis opfølgning på budgettet og en 
særligt grundig gennemgang med mulighed for beslutning om kursskifte efter 2. kvartal.  
 
Bestyrelsen besluttede at støtte ”Thy til lands, til vands og i luften” med 3.000 kr. EKN 
spurgte, om der var mulighed at den slags ansøgninger alene behandles i sekretariatet. EF 
nævnte, at på længere sigt bør det være sådan, men at der i så fald bør laves nogle 
retningslinjer herfor. 
         

6. Nationalparkcenter Thy – drøftelse omkring placering og det videre arbejde 
a. Redegørelse fra Thisted Kommune (bilag 7a) 
b. Notat vedr. Nationalparkcenter Thy – det videre forløb (bilag 7b) 
c. Henvendelser vedr. nationalparkcenter (bilag 7c, Ole Riis, E. Bodilsen Totalbyg, 

Agger, Foreninger i Stenbjerg) 
EF foreslog, at placeringsmulighederne indsnævres – evt. med en klar favorit eller en 
prioriteret liste udfra et antal kriterier. EF nævnte, at de placeringsmuligheder, der ikke 
fremgår af nationalparkplanen, kan kræve tillæg til nationalparkplanen. EF nævnte 
desuden, at kommuneplanen er på vej i høring og at det vil være en fordel at få de 
prioriterede placeringer med i kommuneplanen. Det blev drøftet, hvorvidt det var 
hensigtsmæssigt at have en eller to placeringer at arbejde videre med. Det blev besluttet 
at der mhp. myndighedskontakt og efterfølgende arkitektkonkurrence er mest 
hensigtsmæssigt med en placering. Der var stor opbakning i bestyrelsen til en placering 
nær Stenbjerg Landingsplads. OW foreslog, at EF tager en kop kaffe med de relevante 
myndigheder og får en snak om mulighederne. EF nævnte, at med det videre forløb er vi et 
stykke videre og at vi på mødet i februar kan nedsætte arbejdsgrupper og drøfte eventuelle 
samarbejdsparter samt finansieringsmuligheder. EKN nævnte, at rådet er meget enige med 
bestyrelsen omkring nationalparkcentret og rådet gerne påtager sig opgaver og efterlyste 
eventuelt input til rådsmødet i januar. JN fandt at det er svært på nuværende tidspunkt at 
komme med deciderede opgaver. EF nævnte, at bestyrelsen sætter pris på at rådet 
interesserer sig for emnet og vil gerne drøfte det på næste fælles møde i foråret. JSK 
foreslog, at rådet høres om en placering i Stenbjerg. MK foreslog, at arbejdsgrupper 
dannes på tværs af råd og bestyrelse.  
 

7. Orientering fra formand, øvrige bestyrelse og sekretariat 
a. Ansættelse af en formidlingskoordinator. EF nævnte, at Bo Immersen er blevet 

ansat. Der var 91 ansøgere, 5 indkaldt til samtale – alle med mange gode 
kompetencer. Bo har siden 2004 være projektkoordinator i VisitNordjylland. 
FormidlingsNetværk Nationalpark Thy kan nu komme i gang med arbejdet. EF 



 
 
 

 
opfordrede til, at DSV sender et brev ud til styregruppen og fortæller, at nu er vi 
ved at være klar – herunder at Bo er ansat og det første møde er i januar/februar. 
EF nævnte, at LandboThy i aften har nævnt, at de ikke behøver en plads i 
styregruppen, men gerne vil deltage i projektet. DSV fandt det vigtigt at holde et 
møde snarest med henblik på aktivitetskalender for 2011 og sender indkaldelse ud.  

b. Kontakt til Nationalpark Vadehavet. EF nævnte, at han og EØA af og til mødes med 
kollegerne fra Mols (bestyrelsesformand og leder). Man er blevet enige om at 
invitere formand Bent Poulsen fra Vadehavet med og mødes, når de har fået holdt 
det første bestyrelsesmøde snarest.   

c. Lodbjerg Fyr er overdraget til Skov- og Naturstyrelsen. EF nævnte, at fyret er en 
gave til området. Tilbage i starten af 2008 var der udsigt til at Lodbjerg Fyr kunne 
overgå til miljøministeriet mhp. at kunne bruge bygningerne i formidlingsøjemed for 
Nationalpark Thy. I marts 2008 er lavet en samarbejdsaftale mellem SNS og Thisted 
Kommune omkring Lodbjerg Fyr, herunder en organisering af samarbejdet inkl. 
nationalparken. Torben Juul Olsen, DSV, EF, EØA, INN har holdt et møde omkring 
det fremadrettede samarbejde, som hver part har en eller anden aktie i. Det er 
aftalt, at SNS sikrer fyret frem til en ny aftale træder i kraft. Der er enighed om, at 
der skal være offentlig adgang til fyret i samme periode, som der er åbent i 
temacentret i Stenbjerg. Til næste møde i januar skal afklares nærmere forhold 
omkring bygningen (tegninger, fredning, tilsynsrapporter, vedligeholdelsesplaner, 
handleplan for nødvendige arbejder inden sæsonen). DSV opfordrer til, at 
medarbejdere i de enkelte organisationer kan deltage i en arbejdsgruppe omkring 
fyret. Thisted Museum deltager også gerne i arbejdsgruppen med en medarbejder.  

d. EUROPARC Nordisk-Baltisk samarbejde. EØA nævnte, at NPT har søgt om optagelse 
i netværket og er inviteret til forskellige arrangementer.  

 
8. Mødeplan: Bestyrelsesmøder 10. februar 2011 kl. 19-22, 26. april 2011 kl. 19-22, 15. juni 

kl. 19-22. Fælles møde mellem råd og bestyrelse d. 1. marts kl. 17-20.  
 
9. Evt. Invitation fra Vorupør til møde i januar. EF nævnte, at en række organisationer i 

Vorupør gerne vil holde et møde med bestyrelsen. Mødet er fastlagt til d. 17. januar kl. 17-
20 med de af bestyrelsens medlemmer, der kunne tænke sig at medvirke. Tilmelding til 
thy@danmarksnationalparker.dk senest d. 10. januar. HB nævnte, at en række kommuner 
i Nordsjælland har fået et antal millioner fra Vækstfonden til udvikling af 
destinationsturisme. LM nævnte, at der i turisthytten i Agger modtages mange rosende ord 
om nationalparken og det, man har nået indtil nu. 

 
 
 


