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Deltagere 
Ejner Frøkjær (EF) 
Ole Westergaard (OW) 
Ditte Svendsen (DS) 
Ole Riis (OR) 
Jens Brolev (JB) 
Tage Espersen (TE) 
Jan S. Kristensen (JSK) 
Lone Mark (LM) 
Lars Torrild (LT) 
Jytte Nielsen (JN) 
Ingrid Agerholm (IA) 
Niels Jørgen Pedersen (NJP) 
 
Sekretariatet 
Else Østergaard Andersen (EØA, referent) 
 
Øvrige 
Niels Virring Martensen (vedr. punkt 2) 
Rigmor Sams (RS, vedr. punkt 3) 
Ole Sørensen (RS, vedr. punkt 3) 
 
Afbud: 
Gunhild Nielsen (GN) 
 
REFERAT: 
1. Fælles foto til Thisted Dagblad. Efter fotoet var taget, bød EF velkommen til bestyrelsen og 

nævnte, at miljøministeren ønsker, at skulle et bestyrelsesmedlem ikke længere 
repræsentere en organisation, træder man tilbage. EF nævnte, at der mangler to 
bestyrelsesmedlemmer i dag: rådets bestyrelsesmedlem (der afventer udpegning af rådet) 
og støtteforeningens bestyrelsesmedlem, idet Gunhild Nielsen er alvorligt syg. Der arbejdes 
på at få udpeget en vikar for GN for 6 mdr. Efter en introduktionsrunde, indledte EF med at 
nævne, at dette er nationalparkens anden bestyrelse, hvilket betyder, at der er taget nogle 
beslutninger i den første periode som rækker fremad, bl.a. gælder nationalparkplanen til 
2016. Hensigten er, at flest mulige beslutninger først tages, når bestyrelsen er fuldtallig. 

2. Kort introduktion til www.npthy.dk v. Niels Virring Martensen, GroupCare. Løsningen er 
stedet, hvor alle mødedokumenter lægges ind, der er en fælles kalender og et 
adressekatalog. Indtil videre har alle i bestyrelse, råd og sekretariat haft adgang til 
hinandens mapper (og er dermed med i alle grupper). Der er mange muligheder i 
løsningen, fx mulighed for diskussioner, arbejde på fælles dokumenter m.m. 

3. Kort introduktion til Nationalpark TV v. Rigmor Sams og Ole Sørensen. EF introducerede 
kort, at den første bestyrelsen tidligt satsede på at bruge tv-mediet i formidlingen, 
herunder at EU er blevet søgt om et Life+ kommunikationsprojekt for 2013-18 med et 
samlet budget på 1,9 mio EUR. RS forklarede, at mere end 600 udsendelser er produceret 
siden premieren juleaften 2009. De kan ses på bl.a. www.nationalparktv.dk. TV handler om 
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at fortælle de gode historier fra nationalparken og om folk, der brænder for det, de laver. 
En oversigt over sendetidspunkterne blev uddelt. Udsendelserne fra Nationalpark Thy får 
meget ros. I udgangspunktet optages alt tv til weekenden om tirsdagen. Har man en god 
historie, så ring på tlf. 88826608 eller send en mail på mail@nationalparktv.dk, 
rigmor@nationalparktv.dk og ole@nationalparktv.dk.    

4. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt. Normalt sendes et udkast til 
dagsorden to uger inden mødet med en uge til at supplere dagsordenen. Endelig dagsorden 
sendes ud en uge inden mødet. Grundlæggende ventes det, at mødematerialet, der sendes 
ud en uge inden mødet er læst, inden mødet starter.  

5. Kort introduktion til nationalparkens organisation, lovgrundlag, forretningsorden samt 
Nationalparkplan 2010-2016. En mappe med en række dokumenter samt nationalparkplan 
og bilag blev udleveret til de, der ønskede det.  

6. Anbefalinger til den nye bestyrelse fra nationalparkbestyrelsen 2009-2012 (bilag 1). EF 
nævnte, at bestyrelsen i dag bør træffe beslutning om, hvor stort rådet skal være, hvilke 
organisationer, der får en plads i rådet, samt om personer bør kunne sidde både i råd og 
bestyrelse. Bestyrelsen drøftede anbefalingerne. Det blev fremhævet, at det er vigtigt at 
bestyrelsen får beskrevet rådets opgaver. Arbejdsgrupper drøftes på et af de 
førstkommende møder.   

7. Proces omkring nedsættelse af nationalparkråd (bilag 2). Bestyrelsen drøftede 
nedsættelsen af rådet, herunder hvorvidt rådsmedlemmer kan udpeges ad hoc eller det er 
mest hensigtsmæssigt, de sidder hele funktionsperioden. Efter en drøftelse af de forskellige 
scenarier, besluttede bestyrelsen, at rådet får 19 ordinære medlemmer og at der senere 
kan tages stilling til, om der skal være associerede medlemmer. Bestyrelsen besluttede 
desuden, at personer der sidder i bestyrelsen ikke kan repræsentere organisationer i rådet.   

a. Anmodning fra Dagplejen i Thisted Kommune. Anmodningen blev imødekommet. 
b. Anmodning fra Friends of Cold Hawaii. Anmodningen blev imødekommet. 

8. Mødeplan.  
a. Lørdag d. 9. marts kl. 9.00 – 13.00. Afbud fra IA. DS deltager ikke i frokosten. 
b. Mandag d. 18. marts kl. 19.00 – 22.00. Afbud fra OW og LT. 
c. Drøftelse af foretrukket mødetidspunkt fremover fx 17-21 eller 19-22. Bestyrelsen 

besluttede, at møderne som udgangspunkt lægges kl. 19-22. Orienteringer kan med 
fordel væres skriftlige og til rådighed inden mødet mhp. spørgsmål. 

d. Forslag til mødeplan resten af året 17/4 (planlægges holdt i Thisted), 11/6 (evt. 
med en mulighed for en tur ud i nationalparken forinden), 28/8, 31/10, 12/12. 
Resten af møderne holdes som planlagt.  

e. Dertil kommer 1-2 møder fælles med rådet, når det er nedsat (fx maj/nov.) 
9. Evt. EF nævnte, at der er generalforsamling i Støtteforeningen d. 7. marts. DS nævnte, at 

der er meddelt dispensation til cykelstien på Agger Tange. JN nævnte, at skelettet af ulven 
fra Nationalpark Thy ventes udstillet på Museet for Thy og Vester Hanherred i maj. EØA 
nævnte, at der 11. april på VUC Thy-Mors er et foredrag om thyboen Japetus Steenstrup i 
anledning af 200 året for hans fødsel med professor Niels Peder Kristensen fra Zoologisk 
Museum på Københavns Universitet.  

 
 
  


