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Agger Badehotel, d. 2. maj 2012 kl. 17-22 
Vi mødtes v. Agger Badehotel kl. 17 og kørte sammen til vores nye 
knudepunkt ved Agger Tange Færgehavn med introduktion ved 
arkiktekten Esben Colding Broe.   
 
Deltagere: 
Ejner Frøkjær 
Ole Westergaard 
Elsemarie Kragh Nielsen 
Helle Sievertsen 
Sisse Wildt 
Lone Mark 
Ditte Svendsen 
Mona Kyndi 
Jytte Nielsen 
Bodil Gyldenkerne 
 
Niels Riis Jensen (vedr. punkt 2) 
Jens Roesgaard (vedr. punkt 2) 
 
Sekretariat: 
Else Østergaard Andersen (referent) 
 
Afbud:  
Tage Espersen 
Jan S. Kristensen 
Hans Buck 
 
Noter: 
1. Godkendelse af dagsorden. EF bemærkede, at der endnu ikke er udpeget en repræsentant 

for Friluftsrådet. Dagsordnen blev godkendt. 
2. Strategi for bæredygtig turisme (bilag 1). JR fortalte, at som referencegruppe for arbejdet 

er erhvervsgruppen suppleret med Elsemarie Kragh Nielsen fra BFN og Ole Riis fra VisitThy. 
Niels Riis Jensen gennemgik kort strategioplægget og opfordrede til at komme med 
kommentarer frem til 18. maj på mail: nrj@wst-international.com eller tlf. 21421958. DSV, 
SW, JN og MK havde en række ønsker og forslag til at forbedre strategien. SW tilbød at 
bidrage med analyser fra VisitNordjylland. EF opsummerede, at drøftelserne på mødet 
betyder at arbejdet kan tage længere tid end først antaget. Konsulenten vil blive bedt om 
at tage kontakt til de 4 der har ytret sig med henblik på at kvalificere strategien for 
bæredygtig turisme i Nationalpark Thy.   

3. Godkendelse af referat (bilag 2). Referatet blev godkendt. 
4. Notat vedr. regnskab (bilag 3) og godkendelse af årsrapport (bilag 3a), herunder regnskab 

for Nationalpark TV for Kanal Midt-Vest og Kanal Nord (bilag 3b, 3c og 3d). EF nævnte, at 
der i relation til regnskabet (bilag 1) stadig er mangler. EF nævnte, at notatet vedr. 
regnskabet viser, at bestyrelsen kunne ønske noget andet bl.a. i relation til balanceposter 
samt mulighed for at se indtægter og udgifter i forhold til budget. EØA nævnte, at der har 
været omposteringer på godt 3 mio. kr, som har vanskeliggjort overblikket over indtægter 
og udgifter – samt at indtægter vedr. 2009 og 2010 indgår i 2011, fordi der ikke er en 
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balance. SW foreslog, at der hyres en regnskabskyndig, som kan bistå med at sikre, at 
økonomistyringen er tilfredsstillende. Flere bakkede op om det forslag. DSV nævnte, at 
nationalparken har staten som bevillingsgiver – og at der er en påtegning fra 
Naturstyrelsen om, at nationalparken lever op til bevillingsgivers krav. Hun påpegede, at 
opgaven er samlet i Statens Administration og at det kan være svært at imødekomme de 
ønsker en nationalpark har. Men de krav der er til statslige regnskabssystemer er opfyldt 
og der er bilag på alt. EF fandt, at emnet bør tages op i relation til evaluering af 
samarbejdsaftalen og ikke er til hinder for at årsrapporten godkendes. EF foreslog at 
indkøb af ekstern assistance mhp. at forbedre regnskab og økonomistyring drøftes på 
næste møde på baggrund af en redegørelse med løsningsforslag. Bestyrelsen godkendte 
årsrapporten samt regnskabet for Nationalpark TV.           

5. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 (bilag 4). EØA nævnte kort, at rapporten viser, at der 
arbejdes på en række ting – især bygningen på Agger Tange. På mødet i august kommer 
der en grundigere orientering, herunder et bud på, om der skal prioriteres om i forhold til 
budgettet.  

6. Ansøgninger om støtte 
a. Thy Turistbureau til ”Thy vender tragten” (bilag 5a). Ansøgningen blev 

imødekommet. 
b. Forskningsprojekt om Ensian-Blåfugl i Nationalpark Thy (bilag 5b). Ansøgningen 

blev imødekommet. EKN nævnte, at der indgår ca. 800 dataposter fra BFN i hele 
Nordvestjylland til gavn for projektet.  

c. Ladywalk (bilag 5c). Ansøgningen blev imødekommet og det blev fremhævet, at 
udover et bidrag og foldere er der mulighed for indslag i Nationalpark TV.  

7. Evaluering af nationalparkens første periode (bilag 6). EF nævnte, at når BFN har afleveret 
et evalueringsskema er det som BFN-medlem i rådet og rådets repræsentant i bestyrelsen. 

a. Rådets repræsentation i bestyrelsen. Rådets forslag om, at rådet er repræsenteret 
ved en rådsformand fremfor et menigt medlem blev drøftet, herunder om det vil 
betyde, at vedkommende i højere grad vil repræsentere rådet mere end det 
bagland, der danner udgangspunkt for posten i rådet. Samtidig vil det være klarere, 
at rådsformanden rådets talerør fremfor bare mødeleder. Eventuelle ulemper ved 
dobbeltrepræsentation i råd og bestyrelse blev kort nævnt (giver et stort råd og gør, 
at ikke alle kan vælges til bestyrelsesrepræsentant). Drøftelsen ledte over i behovet 
for en større klarhed over, hvad bestyrelsen ønsker at bruge rådet til, som er 
essentiel for samarbejdet mellem bestyrelse og råd. Der var enighed om, at det er 
vigtigt at der laves et stykke papir, der viser, hvad det er et nyt råd går ind til. EF 
pointerede, at det er den nye bestyrelse, der nedsætter rådet – men at den gamle 
bestyrelsen kan give den nye bestyrelse en anbefaling omkring rådets opgaver og 
sammensætning. EF opsummerede, at bestyrelsen anbefaler at rådet vælger en 
repræsentant i bestyrelsen og gerne formanden.   

b. Rådets opgaver. EF nævnte, at det er vigtigt at få konkretiseret, hvad rådets 
opgaver og arbejdsform er, som skal få det til at virke i Thy. EF fandt fx at især i 
arbejdsgrupperne er rådsrepræsentanternes arbejdsindsats af stor værdi. Der er 
lavet kommissorium for arbejdsgrupper. Rådets fornemste opgave er at rådgive 
bestyrelsen (det er den lovmæssige). MK spurgte, hvad sager af væsentlig karakter 
er. EF nævnte, at der fx er forskellig holdninger til, hvad der er væsentlige sager. 
EKN nævnte, at det er vigtigt at få nedfældet også det, der er fejlet måske i et 
tredje notat: ting der ikke har fungeret, så det også er en del af det fælles grundlag. 
Dette kan også bruges i forhold til en evaluering af nationalparkplanen som ”sten på 
vejen” der forklarer, hvorfor vi måske ikke har nået det hele.   

c. Dialogforum. Emnet gav ikke anledning til bemærkninger.   
d. Samarbejdsaftale med Naturstyrelsen. EF fandt, at de to parter efter sommerferien 

bør lave et serviceeftersyn af aftalen mhp. at få en fælles forståelse de to parter 
imellem.  

Evalueringen drøftes igen på næste møde, hvor et eventuelt eksternt rettet notat bør 
konfirmeres. Det internt rettede notat kan vente, hvis der er behov for et yderligere 
møde.   

8. Orientering fra formand, øvrige bestyrelse og sekretariat 
a. Nationalparkkonference d. 26. marts i København. EF nævnte, at han i sit oplæg har 

gjort sit til at fortælle om nationalparkens arbejde og succes – både på 
naturområdet og på andre områder.  
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b. Møde med miljøminister Ida Auken d. 23. april. EF nævnte, at der har været et 
konstruktivt møde mellem nationalparkernes formænd og miljøministeren. 
Bestyrelsesformændene anbefaler ikke et nationalt råd for nationalparker, som 
nogle organisationer har lagt op til jf. Nationalparkkonferencen i marts.  

c. Ansøgning til Region Nordjyllands Vækstforum (bilag 7). EØA orienterede kort.  
d. Ansøgning til EU Life+ Information og Kommunikation. EØA orienterede om, at der 

sammen med nationalparkerne i Vadehavet og Mols Bjerge drøftes en mulig fælles 
ansøgning til EU’s Life-program. 

e. Hjemmesiden www.danmarksnationalparker.dk.   
9. Mødeplan 

a. 31. maj fælles workshop med rådet kl. 17-21 på Hotel Hanstholm. 
b. 21. juni kl. 19-22. Bemærk, datoen er ændret! 
c. Tirsdag d. 28. august kl. 19-22 
d. Torsdag d. 1. november kl. 19-22 
e. Mandag d. 17. december kl. 19-22 

10. Evt. DSV nævnte, at miljøministeren i dag har truffet beslutning om statens 
vådområdeindsats, og at Flade Sø er blevet udvalgt til en forundersøgelse. Ornitologernes 
ønske om etablering af nogle holme medtages i forundersøgelsen. Der er lodsejermøde d. 
20. juni. DSV nævnte desuden, at Realdania har udpeget området omkring Isbjerget og 
Hanstholm Vildtreservat til et projekt under programmet ”Steder i landskabet”. JN nævnte, 
at der i den forgangne uge har været et nationalpark-højskoleophold i Nr. Nissum, og at 
Pensionisthøjskolen gerne vil lave flere af den slags pr. år. Programmet til den lokale 
nationalparkhøjskole vil blive lavet på baggrund af dette. JN nævnte desuden, at museet 
har gennemført magnetometiske opmålinger af Nebel og at det foreløbig ser interessant 
ud. DSV nævnte, at den nye cykel-vandreguide ”På sporet af Nationalpark Thy” vil blive 
indviet samtidig med en lille ny etape af cykelstien. Det sker fredag d. 8. juni kl 15 med 
udgangspunkt fra Stenbjerg Landingsplads.   


