
 
 

Nationalpark Thy 
Søholtvej 6 

DK-7700 Thisted 
 

Tlf. +96 19 15 00 
 

thy@danmarksnationalparker.dk 
www.nationalparkthy.dk 

 

 

 1

Tid: Den 19. marts kl. 19-22 (rundvisning fra kl. 18.30) 
Sted: Videncenter Thy-Mors, Silstrupvej, 7700 Thisted 
 
Deltagere:  
Ejner Frøkjær 
Sisse Wildt 
Elsemarie Kragh Nielsen 
Bodil Gyldenkerne 
Lone Mark 
Mona Kyndi 
Helle Sievertsen 
Tage Espersen 
Ditte Svendsen 
Jytte Nielsen 
Hans Buck 
Ole Westergaard 
 
Sekretariatet 
Ib Nord Nielsen (til og med punkt 3) 
Else Østergaard Andersen (referent) 
 
Afbud: Jan S. Kristensen 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt. Undersøgelse af landbrugsarealer 

blev rykket frem til punkt 3.   
2. Godkendelse af referat (bilag 1). Referatet blev godkendt.  
3. Undersøgelse af landbrugsarealer i Nationalpark Thy (bilag 3). INN orienterede om 

Orbicons undersøgelse og viste kort over arealanvendelse. Omdriftsarealet er 1,6% af 
nationalparkens samlede areal (395 ha). Undersøgelsen viser, at nationalparkgrænsen med 
fordel kan tilrettes, så den svarer bedre til virkeligheden. Opgaven kan rummes indenfor 
det samlede afsatte beløb. BG blev valgt til medvirke ved tilretningen. DSV spurgte til, 
hvad ”vedvarende andet” er. INN kunne ikke svare umiddelbart, men lovede, at det 
undersøges specifikt og kommer med i referatet: Orbicon har efterfølgende oplyst, at 
”vedvarende andet” er arealer, som der ikke er søgt støtte til, men registreret i systemet. 
F.eks. naturlignende arealer, skovdrift e.l. på private arealer, som ikke er landbrugsjord 
m.m.        

4. Certificering af fødevarer og godkendelse af brug af logo på produkter af Galloway kød 
(bilag 2). MK opfordrede til, at der på hjemmesiden er en liste over de produkter og 
producenter, der har et certifikat. DSV fandt, der bør være mindre end et halvt år til næste 
ansøgningsrunde. EF nævnte, at det på sigt bør være tilfredsstillende med halvårlige 
runder. Bestyrelsen godkendte indstillingen.  

5. Bemyndigelse til formanden til underskrift af revideret regnskab for Nationalpark TV (bilag 
4). EØA nævnte kort, at da rigsrevisionen er igang med at revidere et delregnskab, kan 
årsrapporten og regnskabet for 2011 først godkendes på næste bestyrelsesmøde. 
Bemyndigelsen blev givet ved underskrift.   

6. Evaluering af bestyrelsens og rådets første periode (bilag 5). EF kvitterede for de modtagne 
evalueringer. På næste bestyrelsesmøde ventes at være et oplæg. OW nævnte, at han 
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fandt det hensigtsmæssigt, at formanden for rådet er født medlem i bestyrelsen. EKN 
nævnte, at rådets rolle og funktion med fordel kunne gøres klarere – og hænger sammen 
med rådets repræsentation. TE advarede mod at gøre bestyrelsen større. EF nævnte, at 
det ikke vides, om det fra ministerens side antages at være de samme organisationer, der 
bliver repræsenteret i den næste periode. EF foreslog, at organisationer, der gerne vil have 
en plads i bestyrelsen skriver til ministeren. EF nævnte, at rådets størrelse med fordel 
kunne afspejle rådets arbejdsopgaver. MK fandt, at når rådet skal sikre den lokale 
forankring skal der være en fælles foreståelse af, hvad det er for opgaver, rådet skal 
varetage. Bestyrelsen bør beskrive forventninger til rådet og uddelegere opgaver. DSV 
fandt, at man til den følgende bestyrelse bør kunne give en vejledning i, hvilke opgaver 
man skal løse, hvad man er ansvarlig for og hvilke rammer, man skal løse dem under. EF 
opfordrede til, at de der ikke har afleveret evalueringen gøre det senest d. 10. april.     

7. Nedsættelse af ansættelsesudvalg til en projektleder på naturområdet (bilag 6) EØA 
nævnte, at der lægges op til en fast fuldtidsstilling. DSV fandt, at pågældende er fleksibel i 
forhold til en række opgaver og foreslog, at stillingen gøres mindre specifik. 
Ansættelsesudvalget blev nedsat og består af EF, TE, HS og EØA. DSV foreslog, at en liste 
over ansøgere gøres tilgængelig for bestyrelsen, således at man kan bruge bestyrelsens 
erfaringer i ansættelseudvalget.     

8. Økonomi 
a. Bestyrelsesformandens vederlag i 2012 (bilag 7). Timeforbruget blev godkendt.  
b. Ansøgninger om sponsorater (bilag 8) EF nævnte, at der ventes en ny ansøgning 

vedr. Agger Athlon næste gang. Bestyrelsen besluttede at støtte spejdernes 
ansøgning til indkøb af mastesejl og t-shirts til fælles landslejr i Holstebro 
sommeren 2012. Der gives dog ikke støtte til transport. Ansøgningen om et 
sponsorat af Fotofestival i 2012 blev drøftet. Det blev fundet problematisk at, der er 
et stort underskud for 2011 og det blev fundet, at arrangementet bør kunne hvile 
mere i sig selv. Bestyrelsen besluttede, at sponsere fotofestivallen en sidste gang 
med 10.000 kr mod til gengæld at få rettigheder til at bruge vinderbillederne 
vederlagsfrit. Beløbet vil være til udbetaling umiddelbart efter fotofestivallens 
afholdelse.    

9. Orientering fra formand, øvrige bestyrelse og sekretariat 
a. Årsrapport og –regnskab 2011 godkendes på mødet i maj. EØA nævnte, at 

ventetiden bruges til at sætte årsrapporten pænere op mhp. tryk i et antal 
eksemplarer. 

b. Nationalparkcenter Thy inkl. ekskursion til England. EØA gennemgik kort status fra 
Cowi. Det blev nævnt, at der der gerne skal komme flere lokale end skoleelever, 
samt at hvis man ønske at satse på busturister, skal der være ressourcer til det. SW 
nævnte, at hvis det kun er guidede ture, der skal tjenes penge på er det vigtigt 
også at tænke på, at der er ansatte som er gode til at formidle.   

c. Friluftsrådets konkurrence. HS nævnte, at hun i fredags deltog i dommerkomitéen 
for Friluftsrådets konkurrence. Der vil blive udsendt en pressemeddelelse om 
vinderne snarest.    

d. Spørgsmål om brandforsikring (bilag 9). Der var opbakning til, at spørgsmålet 
afklares.  

10. Mødeplan 
a. 2. maj kl. 17-22.  
b. 10-13. maj – fælles ekskursion med rådet 
c. 31. maj fælles workshop med rådet kl. 17-21 
d. 19. juni kl. 19-22 
e. Tirsdag d. 28. august kl. 19-22 
f. Torsdag d. 1. november kl. 19-22 
g. Mandag d. 17. december kl. 19-22 

11. Evt. EØA nævnte, at Realdania har givet afslag på ansøgningen om Lodbjerg Fyr. JN 
foreslog, at der kunne indkøbes klapstole til Lodbjerg Fyr for at give mulighed for at bruge 
stedet til møder. JN orienterede om, at en arkæolog går i gang med magnetometiske 
opmålinger omkring Nebel og foreslog, at dette kunne være et udflugtsmål d. 2. maj. TE 
nævnte, at der var rejsegilde på huset på Agger Tange, der ventes at stå færdig 1. maj. LM 
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foreslog, at huset på Agger Tange kunne være udflugtsmål d. 2. maj og at mødet kunne 
holdes et sted i nærheden. DSV foreslog, at der sættes tællere op inden turistsæsonen går 
igang fx ved Isbjerget, Lodbjerg Fyr og huset på Agger Tange. EKN nævnte, at 
naturgruppen afholdt en workshop i lørdags med mange gode forslag vedr. overvågning i 
nationalparken. EF nævnte, at der desuden har været holdt en workshop omkring 
erhvervsudvikling d. 22. februar.  

 
 


