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1. Godkendelse af referat (bilag 1). EKN bad om, at under punkt 7 linje 6 og 7 blev tilføjet, at 

undersøgelsen ikke giver svar på alle de spørgsmål, man måtte have, men har karakter af 
en statusrapport. Referatet blev godkendt med denne ændring.  

2. Godkendelse af dagsorden. EF tilføjede, at der er kommet en ansøgning vedr. musikevents 
(nu 5c) og nævnte, at der er sket en udskiftning i rådet fra Landsbygruppen Thy, som 
bestyrelsen skal godkende. Det foreslås at være et nyt punkt 3. Dagsordenen blev i øvrigt 
godkendt.   

3. Nyt medlem i rådet for Landsbygruppen Thy: EF nævnte, at Søren Hansen fra 
Landsbygruppen Thy har meddelt, at man på et konstituerende bestyrelsesmøde har valgt 
Flemming Holler til at erstatte Preben Holler, som ikke kan finde tid til at deltage. 
Bestyrelsen godkendte ændringen.  

4. Friluftsrådets bevilling – nedsættelse af styregruppe, proces omkring ansættelse (bilag 2). 
EF nævnte, at bevillingen på 1,3 mio. kr fra Friluftsrådet kom på plads inden sommerferien, 
hvoraf de 1,2 mio. kr er løntilskud til en formidlingskoordinator. Friluftsrådet stiller krav om 
nedsættelse af en styregruppe med repræsentanter fra de deltagende organisationer inkl. 
Friluftsrådet. Der var enighed om, at det bør være et af nationalparkbestyrelsens 
medlemmer, der er formand for styregruppen. Det blev understreget, at det overordnede 
ansvar ligger hos nationalparkens bestyrelse. JF fandt det vigtigt, at stillingen klart 
refererer til nationalparkens administration, og foreslog at koordinatoren er sekretær for 
styregruppen. JSK nævnte, at DOF gerne deltager. Kandidater til formandsposten for 
styregruppen blev drøftet mhp at tage beslutning på næste møde d. 18. september. 
Sekretariatet skriver ud til de potentielt deltagende organisationer. MK fandt det vigtigt at 
få beskrevet roller og organisering bedre.    

5. Ansøgninger om tilskud (Else) 
a. Bogprojekt (bilag 3). EF har lovet at skrive et forord til bogen og Ib Nord Nielsen 

skriver teksten. EKN nævnte, at BFN’s forlag udgiver bogen og fandt det godt, 



 
 
 

 
hvis nationalparken vil købe et antal bøger. Bestyrelsen besluttede at støtte 
projektet – enten ved tilsagn om køb af et antal bøger til videresalg eller ved 
direkte støtte med det ansøgte beløb. Sekretariatet afklarer metoden med 
kunstforeningen.   

b. Styregruppe vedr. erhvervsudvikling (bilag 4). Ansøgningen blev drøftet og det 
blev besluttet, at der skal foreligge et bedre oplæg med indholdsbeskrivelse, 
delelementer og –resultater, budget, m.m. for at bestyrelsen kan tage stilling til 
at bevilge et beløb til arbejdet. Det blev desuden drøftet, hvorvidt det er 
konsulenthjælp eller en ansat, der er løsningen. DS foreslog at genåbne 
budgettet og drøfte en mere grundig ansøgning sammen med en drøftelse af 
hvilke midler, der skal bruges resten af året i øvrigt. EF nævnte, at styregruppen 
og bestyrelsen kan arbejde tættere sammen omkring delelementer og forløb, da 
det jo er bestyrelsen, der har nedsat arbejdsgruppen. Bestyrelsen var enige om, 
at emnet er komplekst, og at man er indstillet på at støtte arbejdet, men at det 
skal være mere konkret, hvad det er, der skal udarbejdes. JN fandt, at der bør 
være tale om en koordinerende og samlende person, ligesom det er tilfældet i 
relation til formidling. Hun understregede, at der er mange initiativer i gang 
allerede, men at der mangler en koordinering.   

c. Musikevents (bilag 4a eftersendt). Forslaget blev drøftet, herunder også hvorvidt 
det faldt ind under nationalparkens opgaver at støtte den slags initiativer og om 
der skulle udarbejdes retningslinjer for, hvilke kulturelle projekter der kan 
støttes. JSK understregede, at det kun er Lodbjerg Fyr af de tre steder, der 
ligger i Nationalpark Thy.Det blev besluttet, at sekretariatet undersøger, hvad 
det er for en slags musik (fx med en cd) og at endelig beslutning om støtte 
tages d. 18. september.  

6. Bemanding af NP sekretariat (bilag 5) EF nævnte, at nationalparkplanen nu er på plads og 
at det er vigtigt at få gang i en drøftelse af, hvad det er for et sekretariat, nationalparken 
har til at få planerne ført ud i livet. Bilaget er et oplæg til bemanding i planperioden 2010-
2016. Oplægget blev drøftet grundigt. Nogle fandt niveauet fint og nødvendigt og vigtigt at 
der bruges mere på ansatte end på konsulenter. Nogle fandt, at der med det foreslåede 
kan være for store udgifter bundet til ansatte og for få til at udføre projekter. Der var 
enighed om, at det skal konkretiseres nærmere, hvilket udgiftsniveau, der er tale om, 
herunder skitseres, hvordan nationalparken sikrer den fornødne koordination mellem 
projekter på private og statslige arealer i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen, 
Thisted Kommune og lodsejere i nationalparken. Mange understregede vigtigheden af, at 
der sættes fokus på at få gennemført naturprojekter, men også at den endelige prioritering 
fremover ikke er udarbejdet. DS nævnte, at Skov- og Naturstyrelsen gerne står for 
udførelse af naturprojekter. Det blev desuden drøftet, hvorvidt det er vigtigt, at 
lodsejerkontakten varetages af nationalparken, herunder en sikring af, at de kompetencer 
og den viden, der udvikles undervejs tilhører nationalparken. EF konkluderede, at der er 
opbakning til at der skal flere kræfter til. Det blev besluttet, at de to af stillingerne kan slås 
op: formidlingskoordinatoren og frivilligkoordinatoren, som kan være med til at generere 
indtægter ved salg. Det blev desuden besluttet, at drøfte yderligere bemanding igen d. 18. 
september på baggrund af en uddybning omkring budget, opgaver og opgavefordeling med 
samarbejdsparter – gerne med to forskellige scenarier. DS nævnte, at det ikke på 
nuværende tidspunkt er muligt at komme med en afklaring af, hvorvidt Ib Nord Nielsen kan 
udlånes i større omfang i en længere periode.         

7. Orientering fra formand, bestyrelse, arbejdsgrupper og sekretariat 
a. Orientering vedr. samarbejdsaftalen med Skov- og Naturstyrelsen. EF nævnte, 

at der henover sommeren har været kontakt til vicedirektør Agnete Thomsen i 
relation til nogle af de emner, der ikke er blevet løst. Der er fremskridt at spore, 
men bl.a. af hensyn til eventuelle bevillinger fra Friluftsrådet fremover, er der 
behov for en revision af aftalen.   

b. Møde m. Thisted Kommune 10. august, Nationalparkcenter Thy. Ejner nævnte, 
at det er aftalt, at Thisted Kommune (teknisk direktør Torben Juul Olesen og 
planchef Jens Bach) kommer med en redegørelse vedr. de nævnte 
placeringsmuligheder som oplæg til strategiseminaret d. 18. september, hvor 



 
 
 

 
der også skal tages hul på den indholdsmæssige diskussion omkring 
Nationalparkcenter Thy.  

c. Orientering vedr. Radio- og TV-nævnets tilskud. EØA orienterede kort om 
tilskuddet 2009-10, hvor det manglende CVR-nr. har været medvirkende til, at 
mediesekretariatet har sendt en rykker omkring manglende oplysninger. 
Ansøgning om tilskud til tv-produktion for 2011 skal fremsendes inden næste 
bestyrelsesmøde, men skal ikke ses som et tilsagn om at Nationalpark TV 
fortsætter på det nuværende niveau. Bestyrelsen var enig i, at det var vigtigt at 
få søgt. EØA nævnte, at der kan vise sig mulighed for at få sendetider også i 
andre regioner end Midt-Vest og Nord.   

d. Samarbejdsaftale med Aarhus Universitet (bilag 6). Det blev understreget, at 
der ikke er tale om, at aftalen hindrer aftaler med andre uddannelses-
institutioner og at det primære formål er signalværdien i at gøre opmærksom på 
sin eksistens i universitetsverdenen. JN bad om, at det tilføjes at der på 
områder, hvor der er relevante forskningsinstitutioner i området, vil disse blive 
kontaktet først. DS nævnte, at det samme er gældende for lodsejerne. Det blev 
besluttet, at det inden aftalen underskrives tilføjes disse forbedringer.  

e. Opsamling / kommentarer i relation til ekskursion til Norge og Sverige. OW 
fandt, at det der var skrevet er godt og dækkede hans opfattelse.  

f. EUROPARC medlemskab og konference i Italien (bilag 7) Det blev besluttet, at 
EØA deltager og eventuelle interesserede melder tilbage til hende.  

g. Nationalpark Mols Bjerges bestyrelse på besøg i NP Thy d. 10. september kl. 11-
16. Ejner nævnte, at der kvartalsvis holdes møder mellem bestyrelsesformænd 
og ledere. En dagsorden sendes ud omkring 1. september. OW, EF, BG, MK og 
TE deltager – andre har mulighed for at melde sig til, når dagsordenen er kendt.   

h. Arbejdsgrupper  
i. Arbejdsgruppe vedr. sponsorater m.v. SW delte et papir rundt mhp. 

drøftelse på næste møde. Gruppen har fundet, at man i første omgang 
bør frasige sig sponsorater til nationalparken for ikke at risikere rovdrift. 
Revideret oplæg vil blive fremsendt før mødet. 

ii. Arbejdsgruppe vedr. ”Thy til sanserne” – udskydes til næste gang.  
8. Forberedelse af bestyrelsens strategiseminar d. 18. september (bilag 8). Bestyrelsen 
bakkede op om programskitsen med bestyrelsesmøde fra kl. 9-10 og seminar fra 10-16. EF 
nævnte, at DS har måttet melde afbud. DS ønskede at sende Ib Nord Nielsen i stedet til 
strategiseminaret. Bestyrelsen godkendte hans deltagelse fra kl. 10. JN vil gerne på dette 
møde fortælle om projekt ”Stedbunden læring”.  
9. Mødeplan 

a. Lørdag d. 18. september kl. 9-16 på Hotel Klitheden i Vorupør 
b. Torsdag d. 14. oktober kl. 19-22 
c. Mandag d. 13. december kl. 17-22 

10. Evt. MK nævnte, at der ikke er planlagt et fælles møde med rådet. EF nævnte, at emnet 
drøftes i dialogforum, men at det er vigtigt, at der er emner at mødes om. EKN fandt det 
vigtigt, at der skal laves en basisregistrering. Mange af de oplysninger, Thisted Kommune 
bruger i dag er 20 år gamle. BFN har registreringer, som man gerne vil stille til rådighed for 
nationalparken. 
 
 


