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D. 31. oktober kl. 19-22, mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup 
 
Deltagere: Ejner Frøkjær, Ole Westergaard, Jens Roesgaard, Grethe Mejlgaard, Niels Jørgen 
Pedersen, Lone Mark, Ole Riis, Jytte Nielsen, Tage Espersen, Jens Brolev, Ingrid Agerholm, 
Lars Torrild.  
 
Sekretariatet: Else Østergaard Andersen (referent).  
 
Afbud: Ditte Svendsen, Bodil Gyldenkerne, Jan S. Kristensen 
 
Referat 
1. Indstillinger fra rådet  

a. Dialogforum 
b. Planlægning af møder 
c. Budget 2014 

 
Bilag 1 Indstillinger fra rådsmødet 24. 
oktober 
 

Bestyrelsen drøftede spørgsmålet vedr. 
dialogforum og besluttede at etablere 
dialogforum. Resten drøftes ift. de enkelte 
emner.  

2. Styregruppe for Nationalparkcenter 
Thy 

 
Bilag 2 Notat om nedsættelse af styregruppe 
 

Ejner orienterede om, at Esben Colding Broe 
tiltræder 1. november som projektleder.  
OR rejste et spørgsmål om, hvorvidt det kan 
være hensigtsmæssigt, at bestyrelsens 
stemme i styregruppen kan komme i 
mindretal.  
Bestyrelsen nedsatte en styregruppe for 
Nationalparkcenter Thy bestående af Ejner 
Frøkjær, Tage Espersen, Jens Roesgaard og 
Ole Steen Larsen. JN foreslog, at 
kommissoriet skal omfatte en demokratisk 
proces.  
 

3. Skrivelser fra Naturstyrelsen vedr. 
økonomi: 
a. Mail fra Morten Stummann til Ejner 

Frøkjær  
b. Økonomiske virkemidler, herunder 

tilskud m.m. 
c. Kontoplan m.m. 

 
Bilag 3a Mail fra Morten Stummann 
Bilag 3b Naturstyrelsens notat om 

Bestyrelsen tog skrivelserne til efterretning.  

Møde i Nationalpark Thys bestyrelse 

Nationalparkbestyrelsen 

 
J.nr. NST-940-00001 

Ref.: EØA 
Dato: 31. oktober 2013 



 
 
 

 
 

2 

økonomiske virkemidler  
Bilag 3c Naturstyrelsens notat om 
kontoplaner 
 
4. Ansøgninger m.m. 

a. Videreførsel af sponsorat på 10.000 
kr vedr. Verdensballetten 

b. Thy & Mors på Rådhuspladsen 
 
Bilag 4 Sekretariatets indstilling 
Bilag 4a Ansøgning fra Tove Jørgensen 
Bilag 4b Materiale vedr. Thy & Mors på 
Rådhuspladsen http://tmpr.dk/?id=3 
(udleveres på mødet) 
 
 

Ad a: Bestyrelsen besluttede at videreføre 
sponsoratet til udbetaling i forbindelse med et 
arrangement i 2014.  
Ad b: Bestyrelsen besluttede at medvirke i 
arrangementet som indstillet.  

5. Budget 2014 til vedtagelse 
 

Bilag 5 Budget 2014 – forslag til vedtagelse 
Bilag 5a Uddybning vedr. shelters 
Bilag 5b Uddybning vedr. cykelsti 
Bilag 5c Indstilling fra styregruppen vedr. 
erhvervsudvikling 
 

Det blev påpeget, at tallene skal checkes en 
ekstra gang. JR nævnte, at rådet indstiller 
budgettet til vedtagelse, men ønsker at blive 
inddraget, hvis andre projekter medtages. TE 
foreslog, at der ikke afbrændes mhp. at 
skabe overgangszone v. Tvorup Plantage, 
men at det ryddes på anden vis, midlerne kan 
i stedet anvendes hertil. JR nævnte, at det 
næppe er realistisk at fjerne Rynket Rose 
med håndkraft vha. frivillige. Der skal andre 
metoder til. JR nævnte desuden, at Big5 kun 
bør være en arbejdstitel. OR foreslog, at der 
bør afsættes en pulje til mindre projekter, 
som sekretariatet kan råde over.  
 
Bestyrelsen besluttede under forudsætning 
af, at tallene er korrekte, at vedtage 
budgettet for 2014.  
  

6. Nationalpark TV – status og scenarier 
 
Bilag 6a Notat vedr. Nationalpark TV  
Bilag 6b Brev fra Kulturstyrelsen 
Bilag 6c Brev til Kulturminister Marianne 
Jelved 
 
 

Bestyrelsen besluttede, at der fortsat 
arbejdes videre ud fra de indkomne 
tilkendegivelser mhp. en senere forelæggelse.  

7. Forslag til planlægning af møder i 
nationalparkens bestyrelse og råd 

 
Bilag 7 Notat vedr. mødefrekvens 
 

EF præciserede, at der er sket en fejl mht. et 
påtænkt fælles møde i november. JR nævnte, 
at rådet anbefaler et fast punkt på 
bestyrelsens dagsorden vedr. sager til rådet.  
 
Bestyrelsen godkendte oplægget.  
 

8. Orientering 
a. Henvendelse fra ejeren af 

landingspladsen i Vorupør 
b. Evaluering af sommerens ”work 

camp” for studerende 

Yderligere orientering:  
 EØA orienterede om, at der foreligger et 

udkast til beretning til statsrevisorerne om 
etablering af nationalparker i DK, som EF 
og EØA har bidraget til 
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c. Nationalparkdage for børnehaver 
d. EUROPARC årsmøde 2013 

 
Bilag 8a Mail til Ejner Frøkjær  
Bilag 8b Notat vedr. ”work camp” 
Bilag 8c Mail fra Ole Steen Larsen 
Bilag 8d Notat vedr. EUROPARC årsmøde 
 

 EF orienterede om, at der har været 11 
ansøgere til stillingen som 
formidlingskoordinator og der afholdes 
samtaler i næste uge.  

 OW foreslog, at der laves en ekskursion til 
Vadehavet eller Mols Bjerge mhp. input til 
det videre arbejde.  

9. Mødeplan - bestyrelsesmøder:  
12. december 2013 kl. 19-22 
3. februar 2014 kl. 19-22  
8. april 2014 kl. 19-22  
18. juni 2014 kl. 19-22  
27. august 2014 kl. 19-22  
30. oktober 2014 kl. 19-22 
15. december 2014 kl. 19-22  

 

Det blev foreslået, at mødet i februar flyttes 
til den 4. februar. Planen blev i øvrigt 
godkendt.  

10.  Eventuelt 
 
 
 
 
 

OR opfordrer på vegne af sin organisation til 
en snarlig beslutning om placeringen af et 
nationalparkcenter, helst inden årets udgang. 
Han fandt desuden, at der ikke var arbejdet 
videre som besluttet inden projektlederens 
tiltræden. Han bad bestyrelsen om, at der 
fremover hver gang på dagsordenen er et 
punkt vedr. nationalparkcentret.  
  

 
 
Med venlig hilsen 

 
Ejner Frøkjær 
bestyrelsesformand 
 


