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Hotel Klitheden, Vorupør, d. 21. juni kl. 18-22 
 
Deltagere: 
Ejner Frøkjær (EF) 
Ole Westergaard (OW) 
Tage Espersen (TE) 
Bodil Gyldenkerne (BG) 
Jan S. Kristensen (JSK) 
Hans Buck (HB) 
Lone Mark (LM) 
Elsemarie Kragh Nielsen (EKN) 
Jytte Nielsen (JN) 
Hans Chr. Mikkelsen (HCM) 
Sisse Wildt (SW) 
Mona Kyndi (MK) 
Ditte Svendsen (DS), under dagsordenens punkt 1-5.  
 
Else Østergaard Andersen (EØA, referent) 
 
Afbud: Helle Sievertsen. 
 
Referat: 
1. Godkendelse af dagsorden. Ejner bød velkommen til Hans Chr. 

Mikkelsen som nyt bestyrelsesmedlem fra Friluftsrådet. Dagsordenen 
blev godkendt.   

2. Godkendelse af referat (bilag 1). Referatet blev godkendt. 
3. Orientering fra formand, øvrige bestyrelse og sekretariat  

a. Tilsagn til ”Powered by cycling” med Nationalpark Thy som 
partner. Else orienterede kort om, at ansøgningen til den 
konkurrenceudsatte pulje i Erhversministeriet sammen med 
bl.a. Danmarks Cyklistforbund og Region Midtjylland har fået 
tildelt 25 mio. kr til og med 2014. 

b. Mia Riemann Thomsen er ansat som ferieafløser m. bl.a. 
koordinering af frivillige og redigering af hjemmeside. 

c. Agger Tange bygningen. Else orienterede kort om afleveringen 
af selve byggeriet. Formidlingsdelen er undervejs. Toilettet kan 
åbnes for offentligheden, såsnart internetforbindelsen er 
etableret og der er indgået aftale omkring rengøring. 

4. Økonomi og regnskab. En indstilling til punkt b og c blev omdelt.  
a. Udtræk vedr. økonomi og Rammeredegørelse II (uddeles på 

mødet). EØA opsummerede forventning til udgifter og 
indtægter. EF nævnte, at kvartalsopfølgningen for 2. kvartal 
bliver emne på augustmødet. 

b. Ansøgning fra Agger Athlon (bilag 2). EØA redegjorde kort for 
indstillingen og gjorde opmærksom på, at deltagerbetaling kun 
dækker en lille del af de samlede omkostninger. LM nævnte, at 
Agger Aktive dækker underskuddet for 2011. JN foreslog, at 
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der laves en politik på området, der fx også indeholder tilskud i max 2 år til opstart, 
et årligt ansøgningstidspunkt, m.m. Tildeling kunne være afhængig af fx 
deltagerantal, hvad der sker med evt. overskud/underskud. Der var opbakning til 
idéen om at formulere en politik. Bestyrelsen bevilgede 20.000 kr til Agger Athlon i 
2012, som opstartshjælp til at få et årligt arrangement til at køre.     

c. Ansøgning fra Thy Turistbureau vedr. ”Fiskeruten” (bilag 3). EØA redergjorde kort 
for indstillingen. Bestyrelsen bevilgede 10.000 kr til projektet.   

d. Notat vedr. regnskab og økonomistyring (bilag 4). Det blev drøftet at få bistand fra 
en uvildig rådgiver til at kvalificere dialogen med Naturstyrelsen omkring 
økonomistyring og regnskab. Målet er at gøre økonomistyringen mere 
hensigtsmæssig, således at der skabes et overblik til brug i det daglige arbejde i 
sekretariatet og bestyrelsen og et mere fyldestgørende regnskab. Herunder blev det 
drøftet, hvorvidt det ligger indenfor nationalparkbestyrelsens beføjelser. DS 
påpegede, at der må være en fælles problemstilling for alle nationalparkerne og 
foreslog, at de tre formænd retter en henvendelse på højt niveau i Naturstyrelsen. 
På baggrund af drøftelserne konkluderede EF, at der i bestyrelsen var opbakning til 
at tage kontakt til et revisionsfirma om rådgivning mhp. en efterfølgende dialog med 
Naturstyrelsen om at forbedre regnskabet og gøre økonomistyringen mere 
hensigtsmæssig.      

5. Nationalparkcenter Thy. EF fandt, at der har været et godt samarbejde med rådet og at der 
har været en god fælles proces. Han håbede, at der kan snakkes frem til en enighed om en 
(eller to) placeringer med enighed udadtil efterfølgende. EF nævnte, at Cowis 
placeringsnotat indeholder en mere konkret placering ved Stenbjerg. DS orienterede om, at 
et ægtepar har tilbudt at sælge en grund til fredningsformål nær denne placering. EF 
nævnte desuden, at delemnerne omkring målgrupper, synergi og samarbejde skal følges 
ad. Han gennemgik kort materialet, der foreligger – inkl. høringssvar fra Museet for Thy og 
Vester Hanherred og Naturstyrelsen. Outputtet af workshoppen er desuden en del af 
baggrunden. EF nævnte, at OW har spurgt til tilslutningsafgifter, kloakering m.m. EØA 
nævnte kort, at det er sådan, at jo tættere man ligger på en by, desto mindre bliver den 
type udgifter, men fremhævede også at grundpriser ikke er medregnet.   

a. Indhold og principper (bilag 5).  
b. Indstilling fra rådet (bilag 6). EKN nævnte, at et samlet råd deltog i mødet, der har 

ledt til indstilingen. Hver især gav sit bud på, hvad der skal ligge til grund for 
placeringen samt et bud på, hvor man gerne så et nationalparkcenter. Dertil 
kommer råd omkring kommunikationen udadtil.  

i. Generelle betragtninger 
ii. Prioritering af steder 
iii. Øvrige råd 

c. Rådgiverens anbefaling (bilag 7 + 7a). EF nævnte, at rådgiverne anbefaler to 
placeringsmuligheder i det videre arbejde.  

d. Prioritering af placeringsmuligheder. Bestyrelsen drøftede spørgsmålet omkring 
placering og besluttede, at et kommende nationalparkcenter skal ligge i Vorupør og 
at man arbejder videre med at konkretisere mulighederne for en placering ved 
Hawblink.       

e. Kommunikation til omverdenen omkring placeringen. EF konkluderede, at en enig 
bestyrelse har besluttet at placere et kommende nationalparkcenter i Vorupør, og at 
man først og fremmest undersøger mulighederne ved Hawblink.  

6. Evaluering af den første funktionsperiode – den eksterne del (bilag 8). EF nævnte, at den 
interne del af evalueringen drøftes senere. Bestyrelsen drøftede notatet og besluttede at 
indstille til miljøministeren, ikke at udskifte hele bestyrelsen på en gang, samt henstille til, 
at udpegningen sker tidsnok til, at den nye bestyrelse kan komme i arbejde 1. januar. 
Bestyrelsen indstiller desuden til ministeren, at den personlige udpegning får en 
begrænsning, således at når et bestyrelsesmedlem ikke længere repræsenterer den 
organisation, man er udpeget som repræsentant for til nationalparkbestyrelsen, må man 
trække sig fra bestyrelsesarbejdet i nationalparken. Det begrundes bl.a. i det forhold, at 
der altid er valg i kommunalbestyrelserne mindre end et år inde i hver af Nationalpark Thys 
funktionsperioder. Hermed er der risiko for, at et kommunalt udpeget medlem kun virker et 



 
 
 

 
af de fire år i nationalparkens bestyrelse som reel repræsentant for kommunalbestyrelsen.   
Andre af bestyrelsens medlemmer er ansatte i organisationer eller medlemmer af en 
forening, som er repræsenteret i nationalparkbestyrelsen. Nationalpark Thys bestyrelsen 
finder det også her hensigtsmæssigt at i tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem ikke længere 
er ansat i den pågældende organisation eller medlem af den pågældende forening, er det 
mest hensigtsmæssigt for bestyrelsens arbejde og samarbejdsrelationer, at vedkommende 
trækker sig fra posten mhp. at minsteren kan foretage en ny udpegning. Bestyrelsen 
indstiller desuden til ministeren, at rådet frit bør kunne vælge den person, der skal 
repræsentere rådet i bestyrelsen uafhængigt af, hvilken organisation vedkommende 
repræsenterer i rådet. Dermed bliver det tydeliggjort, at rådets bestyrelsesmedlem 
repræsenterer rådet og ikke det bagland, han/hun sidder i rådet for.   

7. Indstilling fra arbejdsgruppen vedr. naturovervågning.  
a. Anbefalinger fra workshop 17. marts 2012 (bilag 9). EKN orienterede kort om 

anbefalingerne, der bl.a. kan bruges til prioritering af overvågning af naturtyper og 
arter, som inspiration til studenteropgaver m.m.  

b. Ansøgning om tilskud til overvågning af padder og krybdyr i Nationalpark Thy (bilag 
10). EØA nævnte, at forslaget ligger i tråd med anbefalingerne fra. Det blev 
besluttet, at der træffes aftale om overvågning for indeværende år (og fremadrettet 
med forbehold for følgende års bevillinger).  

8. Mødeplan 
a. Tirsdag d. 28. august kl. 19-22 
b. Torsdag d. 1. november kl. 19-22 
c. Mandag d. 17. december kl. 19-22 

9. Evt. MK nævnte, at Thisted Kommune angiveligt har givet afslag på fx opsætning af 
husstandsvindmøller pga. nationalparken. EØA nævnte, at det ikke er tilfældet i de 
konkrete afgørelser, hvor kommuneplanen er lagt til grund for afslag, men at det kan have 
fremgået anderledes i pressen. JN orienterede om, at museet begynder at grave efter en 
jættestue v. parkeringspladsen v. Lodbjerg Fyr. Jættestuen ligger på den gamle moræne – 
og man er velkommen til at komme forbi i løbet af sommeren. Udgravninger ved Nebel har 
vist bl.a. en guldring og nogle mønter, der dateres tilbage fra 1200-tallet. Det viser, at 
Nebel I formentlig er den oprindelige Nebel. Museet holder desuden åbent hus i 
udgravningerne v. Østerild. Her kan man se det, der har været lige før sandflugten under 
den lille istid og det ventes, at der kan gives en mere præcis datering af, hvornår 
sandflugten er startet. Også sandflugtsperioden fra jernalderen kan ses. EKN nævnte, at 
BFN i en årrække har arbejdet med naturplejeprojekter og at man nu har formaliseret 
NaturplejeNetværk for Nordvestjylland, der dermed ”flytter hjemmefra”. Det vil 
nationalparken formentlig komme til at høre mere til. EØA delte ”På sporet af Nationalpark 
Thy” ud til bestyrelsen. 

 
 
 
  


