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Den 4. december 2013

Møde i nationalparkrådet 
Tid: 4. december kl. 17-19.30 (stjerneskud fra kl. 16.30) 
Sted: Mødelokale 1, kld., Kirkevej 9, 7760 Hurup 
Deltagere: Jens Roesgaard, Willy Mardal, Frede Østergaard, Elsemarie 
Nielsen, Finn Jorsal, Niels Eriksen, Mads Kjærgaard, Knud Holck 
Andersen, Ole Steen Larsen, Helge Yde, Jørn Schjøtler, Grethe Mejlgaard, 
Harald Nielsen, Ib Nord Nielsen, Hans Chr. Mikkelsen, Jon Johnsen, 
Nicolaj Nicolajsen. 
Sekretariatet: Thorbjørn Stenholm (vedr. pkt. 2), Esben Colding Broe 
(vedr. pkt. 3) og Else Østergaard Andersen (referent). 
 
Afbud: Gunda Odgaard, Jens Otto Madsen (punktering) 
 
Referat 
1) Godkendelse af dagsorden. 
 

Vedr. referat fra sidste møde 
berigtiges, at Ole Steen Larsen 
deltog i mødet.  
 
Dagsordenen blev godkendt.  
 

2) Evaluering af forprojekt for 
erhvervsudvikling v/ 
Projektleder Thorbjørn 
Stenholm 
 
Bilag 1 
 

TS præsenterede de væsentligste 
elementer i evalueringen mhp. det 
fremadrettede arbejde. 
Rådet tog evalueringen til 
efterretning og videresender den til 
godkendelse i bestyrelsen uden 
kommentarer.  
 

3) NP center v/Projektleder Esben 
Broe 
a) Udkast til kommissorium 
b) Oplæg og drøftelse af vision 

 
Bilag 2a og 2b 
 

Ad a) Rådet foreslog, at det gøres 
tydeligt, at bestyrelsen står øverst 
i hierarkiet, samt at rådet kan 
høres via mail. Rådet anbefalede 
kommissoriet til godkendelse i 
bestyrelsen. 
 
Ad b) Rådet fandt, at det var en 
god idé med en workshop 20. 
januar 2014 kl. 15.30. Rådet fandt, 
at sekretariatet bør placeres i 
nationalparkcentret.  
KHA tilbød sig med sproglig 
sparring på visionen.  
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4) Orientering 
a) Nationalpark TV 
b) Bestyrelsesmøde 
c) Dialogforum 
d) Arbejdsgrupper 
e) Lodbjerg Fyr 

 

Ad a) Rådet bakkede op om den 
foreslåede forening vedr. 
Nationalpark TV og valgte Finn 
Jorsal som en mulig repræsentant i 
den nye forenings bestyrelse.  
Ad b) Dialogforum blev 
genoprettet. Budgettet blev 
godkendt. 
Ad c) Møder i dialogforum 
planlægges midt imellem 
bestyrelses- og rådsmøder. Næste 
møde er mandag d. 6. januar.    
Ad d) Naturovervågning: intet 
nyt. 
Formidlingsnetværk: sidste 
møde i den nuværende periode. 
Hurup Skole har evalueret en 
nationalparklinje, som dog har haft 
en svær start. Der har i 2013 
været 298 arrangementer med i alt 
godt 13.000 deltagere. Alle guider i 
nationalparken skal fremover have 
en solid fælles uddannelse. 
HY deltager gerne i den næste 
periode på vegne af rådet.  
Vang Sø – det viser sig i 
forundersøgelsen, at 
jordbundsforholdene er 
komplicerede. Styregruppen 
anbefaler, at et evt. projekt bør 
omfatte hele søen. Endeligt projekt 
afleveres i december, og der 
holdes møde m. lodsejerne i 
januar. 
Litteraturdatabase/vidensbank: 
arbejdet er på skinner, der er 
udarbejdet en kontrakt med 
Thisted Bibliotek og der er lagt en 
plan for arbejdet. En 
arbejdsgruppe har formuleret 
kriterierne. Biblioteket går i gang 
med arbejdet i år og færdiggør det 
i 2014.   
Ad e) En ansøgning er sendt i 
november til Færchfonden.  
 
JR opfordrede til, at alle 
arbejdsgrupper anvender 
www.npthy.dk som sted for 
udveksling af referater m.m. 
    

5) Mødeplan rådsmøder 2014 
a) 20. januar kl. 15.30! 
b) 25. marts 
c) 3. juni 
d) 11. august 
e) 20. oktober 
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f) 4. december 
 
6) Eventuelt 
 

Årsberetning for 2013 – bidrag 
modtages gerne, da den gerne skal 
afspejle hele nationalparkens virke 
inkl. organisationer, der er med i 
råd og bestyrelse.  
 
JR ønskede god jul og godt nytår! 

 


