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Stenbjerg Kro, d. 18. april kl. 17-19 
 
Deltagere: 
Jens Roesgaard (JR) 
Jens Brolev (JB) 
Elsemarie Kragh Nielsen (EKN) 
Mads Kjærgaard (MK) 
Knud Holck Andersen (KHA) 
Jon Johnsen (JJ) 
Gunda Odgaard (GO) 
Hans Chr. Mikkelsen (HCM) 
Søren Hansen (SH) 
 
Else Østergaard Andersen (EØA, referent) 
 
Afbud:  
Eigil T. Andersen 
Niels Odder 
Finn Jorsal 
Harry Hjaltelin 
Jan S. Kristensen 
Flemming Holler 
Henrik Bak 
 
Ikke mødt 
Harald Nielsen (HN) 
 
Referat 
1. Godkendelse af dagsorden. Jens bød Knud velkommen i nationalparkrådet som 

repræsentant fra Historisk Samfund. Dagsordnen blev godkendt.   
2. Godkendelse af referat. Referatet blev godkendt.  
3. Evaluering af Nationalpark Thy’s første periode. De enkelte rådsmedlemmer introducerede 

kort deres evaluering. Udover det tidligere skrevne, blev der stillet forslag om en vis 
professionalisering af mødeledelsen (SH), øget fokus blandt især bestyrelsens medlemmer 
på gennemførelse af nationalparkplanen uanset særinteresser (SH, JJ), at turismens 
repræsentant i bestyrelsen bør være lokal, at landsbygruppens fravær i mange møder er 
bekymrende. Drøftelse samlet: Det blev fremhævet, at kommunens repræsentation i 
bestyrelsen bør være af en borgmester eller viceborgmester mhp. også at sikre 
koordinering mellem kommune og nationalpark. Samtidig fremhævede et enigt råd, at det 
er vigtigt, at bestyrelses- og rådsmedlemmer er lokale, der brænder for sagen og 
kommunikerer med deres bagland. Rådet drøftede dets repræsentation i bestyrelsen (en 
eller to repræsentanter, rådsformanden samt evt. næstformand, repræsentantens mandat i 
bestyrelsen, stemmeret eller ej). JR konkluderede, at rådet anbefaler bestyrelsen:  

a. at turismen repræsenteres i bestyrelsen ved en lokal repræsentant fremfor en 
regional, 

b. at rådet får to bestyrelsesrepræsentanter som bør være rådets formand og 
næstformand, 
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c. at det nye råds sammensætning godkendes af den nye bestyrelse på sit første 

bestyrelsesmøde efter indstilling fra den nuværende bestyrelse med henblik på at få 
det nye råd hurtigt i arbejde, 

d. at bestyrelsesformanden drager omsorg for at bestyrelsen i større omfang spørger 
nationalparkrådet til råds og synliggør, hvilke emner rådet bør/skal rådgive om, 
samt hvilke emner, rådet kunne aflaste bestyrelsen i at bearbejde,  

e. at rådet fortsat er glade for det frie råderum, og 
f. at dialogforum fortsætter indtil videre for at sikre et fortsat godt samarbejde. 

4. Orientering fra formand, bestyrelsesmedlem og sekretariat 
a. JR orienterede om: 

i.  Nationalparkkonferencen d. 26. marts (inviteret af Friluftsrådet, Dansk 
Ornitologisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening).  

ii. Der er givet afslag på ansøgning til Realdania vedr. Lodbjerg Fyr 
iii. Der har været holdt rejsegilde på huset på Agger Tange 

b. EKN orienterede om: 
i.  undersøgelsen af landbrugsarealer i Nationalpark Thy. JJ tilbød at stå til 

rådighed for det nedsatte udvalg,  
ii. der slås en fuldtidsstilling op til afløsning af den nuværende projektleder på 

naturområdet, 
5. Orientering fra arbejdsgrupper. Styregruppen for Nationalparkcenter Thy: JB fremhævede, 

at rådet d. 6. juni forventes at give sin mening til kende overfor bestyrelsen mhp. en 
beslutning d. 19. juni. Erhvervsgruppen har sendt en ansøgning til Region Nordjyllands 
Vækstforum og mødes næste gang d. 2. maj om en bæredygtig turismestrategi. 
Naturgruppen har holdt en workshop. Nationalpark TV sendes nu også på TV Midt-Vest.   

6. Mødeplan 
a. Ekskursion til England d. 10-13. maj 
b. Workshop fælles med bestyrelsen d. 31. maj kl. 17-21 
c. 6. juni kl. 17-19 
d. 18. september kl. 17-19  
e. 28. november kl. 17-19 

7. Evt. 
 
 
 


