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D. 28. august kl. 19-22, mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup  
 
Deltagere: Ejner Frøkjær, Ole Westergaard, Jens Brolev, Ingrid 
Agerholm, Ole Riis Christensen, Lars Torrild, Tage Espersen, Jan S. 
Kristensen, Bodil Gyldenkerne, Jens Roesgaard, Grethe Mejlgaard, 
Ditte Svendsen, Jytte Nielsen 
 
Eksterne: Bo Kobber Petersen (vedr. punkt 1a) 
Sekretariatet: Else Østergaard Andersen (referent) 
 
Afbud: Lone Mark & Niels Jørgen Pedersen 
 

Referat: 

1. Nationalparkcenter –  
a. Oplæg vedr. proces fra 

Bygningsstyrelsen v. kontorchef 
Bo Kobber Petersen  

b. Runde med tilkendegivelse af 
holdning vedr. placering 

c. Runde med mulighed for 
tilkendegivelse omkring indhold 

d. Proces de kommende måneder 
 
Bilag 1a. Oplæg fra Bygningsstyrelsen 
udleveres på mødet 
Bilag 1b. Notat vedr. proces for 
etablering af Nationalparkcenter Thy, 
Vorupør (til punkterne 1b-d) 
 

a) Et bilag blev uddelt og der var lejlighed til 
at stille spørgsmål.  
 
b) Efter en runde med tilkendegivelser, var der 
fortsat opbakning til at arbejde videre med 
placeringsmuligheder i Vorupør.  
 
c) Der er forskellige holdninger til det 
indholdsmæssige, og der var enighed om, at 
der skal arbejdes videre med det, når 
projektlederen er tiltrådt mhp. et 
beslutningsoplæg.  
 
d) Det blev foreslået, at der diskuteres indhold 
på næste bestyrelsesmøde.  

2. Orientering vedr. høring om ikke-
kommercielt lokal-TV og Nationalpark TV  
 
Bilag 2a. Høringssvar i forbindelse med 
udkast til bekendtgørelse vedr. lokal TV i 
MUX1  
Bilag 2b. Notat vedr. Nationalpark TV 
2009-13 

 

JR nævnte, at rådet anbefaler at man forsøger 
sig med det beskrevne sponsorscenarie og 
foreslog at bestyrelsesformanden tager politisk 
kontakt. Et rådsmedlem deltager gerne i evt. 
arbejde. JN fandt, at der bør skrives et brev til 
kulturminister Marianne Jelved. EF nævnte, at 
han har mailet til Mogens Jensen fra 
Folketingets Kulturudvalg. ORC foreslog, at 
man også afsøger mulighed for et samarbejde 
med andre tv-stationer i sendesamvirket.  
Bestyrelsen besluttede at skrive et brev til 
kulturministeren.  
 

3. Budgetopfølgning august 2013 og forslag 
til nye tiltag eller overførsel til 2014 
 

Bilag 3a. Notat vedr. budgetopfølgning 

Bilag 3b. Budgetopfølgning inkl. noter 

Bestyrelsen godkendte to nye projekter, samt 
tog budgetopfølgningen til efterretning.  

Møde i Nationalpark Thys bestyrelse  

 

 
J.nr. 

Ref.: EØA  
Dato:28. august 2013 



 
 
 

 
4. Første udkast til budget 2014  
 

Bilag 4a. Skrivelse fra Naturstyrelsen 
vedr. tilskud  
Bilag 4b. Notat: 1. udkast til budget 
2014 
Bilag 4c. Forslag fra bestyrelsesmedlem 
fra Friluftsrådet 
Bilag 4d. Ansøgninger fra Museet for 
Thy og Vester Hanherred 
Bilag 4e. Ansøgninger fra Naturstyrelsen 
 

Uddybning til bilag 4a blev omdelt. EF nævnte, 
at alle forslag er medtaget i det første udkast 
og at budgettet skal godkendes på 
bestyrelsesmødet i oktober. Rådet har 
mulighed for at komme med en tilkendegivelse 
inden. Sekretariatet uddyber deres forslag til 
budget inden fællesmøde med rådet d. 9. 
september. 
EF & EØA kommer med forslag til drøftelse og 
beslutning for budget 2014. 
LT foreslog, at Rigsrevisionens bemærkninger 
omkring kvantificerbarheden tænkes ind.  
 
Vedr. bilag 4a fremhævede EF, at der er rejst 
en problemstilling der gør, at bestyrelsen er 
nødt til at agere i forhold til de signaler, der 
gives. Det forsøges afklaret med NST i et 
møde i nationalparkernes formandsforum mhp. 
afklaring inden budgettet godkendes.  
 
Vedr. bilag 4b. DS foreslog, at projekter der 
ikke vælges kan indgå i en pulje af projekter, 
der kan gennemføres, hvis der er andet, der 
ikke kan. JR foreslog, at der sættes midler af 
til at arbejde videre med bæredygtig turisme. 
EF foreslog, at det fx drøftes i styregruppen 
vedr. erhvervsudvikling.  
EØA orienterede om, at hvis ikke et projekt på 
Lodbjerg Fyr kommer igennem, bliver der en  
udgift af en hvis størrelse til istandsættelser.  
TE foreslog, at det drøftes, om bestyrelsen vil 
give tilskud til afbrænding af skov.   
   

5. Proces vedr. ansættelse i forbindelse 
med en 3-årig projektbevilling fra 
Friluftsrådet 2014-2016 herunder 
nedsættelse af ansættelsesudvalg 

 
Bilag 5. Notat vedr. ansættelse på 
projektbevilling  

 

Bestyrelsen besluttede, at der opslåes en 
stilling. Et ansættelsesudvalg blev nedsat med 
EF og GM, som bestyrelsesmedlemmer.  

6. Naturovervågning – godkendelse af 
gruppens sammensætning og 
kommissorium 
 
Bilag 6.  
 

JB nævnte, at der er kommet et ekstra 
medlem til styregruppen: Holger Søndergaard 
fra Biologisk Forening for Nordvestjylland.  
JR foreslog, at hvis der en anden gang laves 
rettelser, at det så fremgår hvilke rettelser.  
LT foreslog, at hvis beløbet bliver over 
300.000 kr, forelægges bestyrelsen. Han fandt 
desuden, at det er vigtigt, at der laves en 
løsning, der ikke afhænger af en database i 
sekretariatet.  
Bestyrelsen godkendte styregruppens 
sammensætning og kommissorium.  
  

7. Ansøgninger 
a. Støtte til ”nationalparkdage” for 

børnehaver 

Bestyrelsen besluttede, at give støtte til 
nationalparkdage for børnehaver og et projekt 
omkring mosser.  



 
 
 

 
b. Støtte til projekt: ”Mosser i 

Nationalpark Thy” 
 

Bilag 7a. Ansøgning fra Ole Steen 
Larsen 
Bilag 7b. Ansøgning om støtte til et 
undersøgelsesprojekt om mosser.   

 
8. Emner til fælles møde m. rådet d. 9. 

september 
 

EF nævnte, at udover de nævnte emner 
omkring budget 2014 og nationalparkcenter, 
at der er behov for en fælles forståelse for 
samarbejdsmønsteret. JR nævnte, at de tre 
emner er i overensstemmelse med, hvad rådet 
har af ønsker til det fælles møde. 
  

9. Orientering 
a. Forløb vedr. økonomi  
b. Orientering om foreløbigt 

revisionsnotat i høring fra 
Rigsrevisionen vedr. Nationalpark 
Thy (dokumentet er fortroligt og 
holdes internt i bestyrelsen).  

c. Input til Natur- & 
Landbrugskommissionen 

d. Powered by Cycling – udskiftning 
af lead partner 

e. Lodbjerg Fyr – aktiviteter henover 
sommeren og arbejde ved den 
Kgl. Bygningsinspektør 

 

Bilag 9a. Skrivelse af 28. juni 2013 til 
økonomichef Nina Bonnevie, NST. 
Bilag 9b. Revisionsnotat fra 
Rigsrevisionens besøg i Nationalpark Thy 
3-4. juni 2013 (fortroligt). 
Bilag 9c. Skrivelse af 6. august 2013 til 
Dennis Grønnegaard Mejer, NST. 
Bilag 9d. Revideret aftale vedr. Powered 
by Cycling.  
 

a) EF nævnte, at han sammen med LT og EØA 
over de seneste måneder har drøftet 
problemstillingerne mhp. indsnævring af de 
væsentligste ønsker/krav. Der er ikke 
modtaget svar på skrivelsen. TE foreslog, at 
der rykkes for et svar.  
b) EF nævnte, at revisionen handlede om, 
nationalparkens planer og indsats på 
naturområdet. JN nævnte, at revisionen tager 
udgangspunkt i eksempelkataloget mere end 
selve planen. LT foreslog, at man fremadrettet 
forsøger at gøre aktiviteterne målbare. DS 
nævnte, at undersøgelsen indgår i et 
internationalt samarbejde omkring revision af 
nationalparker. Hun foreslog, at man 
pointerer, at det er udfra en præmis om 
frivillighed og lokal opbakning med meget vide 
rammer, der ikke lægger op til en stram 
styring. Kommentarer og rettelser skrives ind i 
høringssvaret.  
c) Ingen kommentarer.  
d) Ingen kommentarer. 
e) Der har været stor tilslutning til de dage, 
hvor der har været ”åben fyrmesterbolig”. 
Søndag d. 6. oktober er der igen åbent hus i 
Lodbjerg Fyr samt aktiviteter omkring.  
 

10. Mødeplan 
a. 9. september kl. 19-22: Fælles 

møde med rådet 
b. 31. oktober kl. 19-22: 

Bestyrelsesmøde 
c. 12. december kl. 19-22: 

Bestyrelsesmøde 
  

 

11. Eventuelt 
 

OW nævnte, at han tidligere ofte har fået 
tilladelse til at køre med en bus på Kræn 
Rasmussens vej, men at Naturstyrelsen ikke 
længere giver lov. Han opfordrede til, at 
nationalparken kan tage spørgsmålet op 
overfor Naturstyrelsen. 
DS nævnte, at bestyrelsen er indbudt til en 



 
 
 

 
orientering om Realdanias projekt v. Isbjerg. 
En folder om projektet blev omdelt.  
DS nævnte, at Naturstyrelsen har sendt 
ansøgning ind til NaturErhvervsstyrelsen om 
midler til realisering af projektet ved Flade Sø. 
En ”fordelings-ø” på 6 ha indgår i projektet, 
som ventes også at give bedre 
ynglemuligheder for fuglene. ORC opfordrede 
til, at der findes en løsning, hvor roere stadig 
kan passere.  
LT fandt, at det har været et spændende 
initiativ med busrute 88 henover sommeren.  
JSK nævnte, at han de næste måneder har 
arbejde på Sjælland og derfor har svært ved at 
deltage i de kommende møder.  
   

 
  


