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Mødelokale 1, Kirkevej 9, 7760 Hurup, 9. april kl. 17-19 
 
Deltagere: 
Ejner Frøkjær (EF), Willy Mardal (WM), Ole Steen Larsen (OSL), Harald 
Nielsen (HN), Grethe Mejlgaard (GM), Jens Roesgaard (JR), Jon 
Johnsen (JJ), Mads Kjærgaard (MK), Nicolaj Nicolajsen (NN), Hans Chr. Mikkelsen (HCM), Ib 
Nord Nielsen (INN), Jørn Schjøtler (JS), Finn Jorsal (FJ), Helge Yde (HY), Niels Eriksen (NE), 
Elsemarie Kragh Nielsen (EKN), Gunda Odgaard (GO), Frede Østergaard (FØ).  
 
Sekretariatet: Else Østergaard Andersen (EØA, referent) 
 
Afbud: Knud Holck Andersen 
Ikke mødt: Jens Otto Madsen 
 
         
Dagsorden Referat 
1. Velkommen v. bestyrelsesformand Ejner 

Frøkjær 
 

EF bød velkommen og orienterede om 
processen med at få en ny bestyrelse og et 
nyt råd på plads og introducerede til 
nationalparkens arbejdsmetoder med 
involvering bredt i netværket af 
organisationer.  
 

2. Præsentationsrunde  
 

Runden gav anledning til en korrektion: 
Landsbygruppen Thy hedder nu 
Landsbygruppen Thy – Hannæs 
 

3. Introduktion til NP Thy  
a. lov og bekendtgørelse, herunder 

rådets rolle: ”Rådgivende for 
nationalparkbestyrelsen i sager af 
større betydning og om principielle 
spørgsmål” (§16) 

b. Nationalparkplan 2010-2016 
c. Årsrapport for 2012 
 

Materiale blev uddelt på mødet: 
 Lov om nationalparker 
 Bekendtgørelse om Nationalpark Thy 
 Lovforslag inkl. bemærkninger 
 Forretningsorden for bestyrelsen 
 Årsrapport 2012 (udkast) 
 Nationalparkplan 2010-2016 
 Naturen i Nationalpark Thy 
 Foldere 
 

4. Valg af formand og næstformand 
Jf. lovens § 16 stk. 4: ”Rådet vælger blandt 
medlemmerne en formand og næstformand”. 
 

Jens Roesgaard blev valgt som formand.  
Willy Mardal blev valgt som næstformand.  
 
Jens Roesgaard overtog mødeledelsen for 
resten af mødet.  
 

5. Indstilling af kandidater m/k til 1-2 pladser 
i bestyrelsen (bilag 1a og 1b) 

 
Jf. lovens § 12: ”tiltrædes bestyrelsen af 1 

Først blev det drøftet, hvorvidt man skal 
søge 1 eller 2 pladser i bestyrelsen jf. 
ministerens brev. Rådet besluttede at 
indstille kandidater til to pladser i 
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eller 2 medlemmer udpeget af miljøministeren 
efter indstilling fra nationalparkrådet”. Jf. 
korrespondence med ministeren og 
efterfølgende Naturstyrelsen er det præciseret 
at ”Nationalparkrådet indstiller kandidater iht. 
… nationalparkloven og ligestillingsloven”, 
samt at ”en organisation ikke kan være 
dobbeltrepræsenteret i bestyrelsen”.  
 
Jf. Lov om ligestilling gælder: ”Hvis 
bestyrelsen m.v. som nævnt i § 11 helt eller 
delvis udpeges af en minister, skal de 
myndigheder eller organisationer, der indstiller 
1 medlem til bestyrelsen m.v., foreslå både en 
kvinde og en mand. Hvis der skal stilles 
forslag om flere medlemmer, skal der foreslås 
lige mange kvinder og mænd”. 

bestyrelsen.  
Kandidater: rådets formand Jens Roesgaard, 
Finn Jorsal, Jon Johnsen, næstformand Willy 
Mardal, Gunda Odgaard, Grethe Mejlgaard.  
 
Rådet valgte at indstille:  
Jens Roesgaard (rådets formand),  
Jon Johnsen,  
Gunda Odgaard og  
Grethe Mejlgaard.  
 
Rådets indstilling til ministeren er dog, at 
formanden, på baggrund af tidligere 
anbefalinger til ministeren, bør vælges alene 
til bestyrelsen, såfremt ministeren mod 
forventning kun udpeger et rådsmedlem.   
 

6. Medlemmer til styregrupper for projekter: 
”Vang Sø” og ”Bæredygtig 
Erhvervsudvikling” (bilag 2) samt gerne til 
FormidlingsNetværk Nationalpark Thy 

 
Det indstilles, at rådet finder repræsentanter 
til at medvirke i styregruppernes arbejde i 
2013. 

Jon Johnsen tilbød at Lodsejerforeningen kan 
medvirke i styregruppen for Vang Sø. Mads 
Kjærgaard tilbød at repræsentere rådet i 
styregruppen for Vang Sø.  
 
Jens Roesgaard, Jon Johnsen, Gunda 
Odgaard og Nicolaj Nicolajsen tilbød at indgå 
i styregruppen for bæredygtig 
erhvervsudvikling.  
 
Helge Yde tilbød at indgå i styregruppen for 
FormidlingsNetværk Nationalpark Thy.  
 

7. Evaluering fra den første periode, herunder 
anbefalinger til rådet (bilag 3) 

Drøftes senere 

8. Introduktion til dokumenthåndtering på 
www.npthy.dk 

 

Der blev givet en ganske kort introduktion. 
Ved problemer: ring til Else (22 22 16 66).  

9. Kommende møder 
a. fx et i maj 
b. evt. et fælles møde m. bestyrelsen 

inden sommerferien 
c. møder i efteråret 

 

Rådet holder et møde i maj/primo juni, hvor 
der introduceres til arbejdet i NP Thy lige nu 
inkl. introduktion til medarbejdere. 
Fælles møde i juni 
Møder i øvrigt medio oktober og ultimo 
november/primo december 
 
Mødeplan for 2013 fremsendes snarest. Jens 
og Else koordinerer.  
 

10. Eventuelt EØA: Foredrag om Japetus Steenstrup d. 11. 
april kl. 19.30 på VUC Thy-Mors 
JR: Find vej i Vilsbøl Plantage d. 13. april fra 
kl. 13 fra p-pladsen.  
OSL: Affaldsindsamling v. Bøgstedrende d. 
21. april kl. 10-12 

 


