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Hotel Thinggaard, Jernbanegade 5, 7760 Hurup, d. 9. marts kl. 9-13  
 
Deltagere: 
Ejner Frøkjær 
Ole Riis 
Tage Espersen 
Ole Westergaard 
Niels Jørgen Pedersen 
Lars Torril 
Jytte Nielsen 
Ditte Svendsen 
Jens Brolev 
Lone Mark 
 
Sekretariatet 
Else Østergaard Andersen 
Thorbjørn Stenholm 
Michael Levisen Nielsen 
Signe Kappel Jørgensen 
Bo Bredal Immersen 
Annette Buck 
 
Afbud:  
Gunhild Nielsen 
Ingrid Agerholm 
Jan S. Kristensen 
 
Noter: 
1. Godkendelse af dagsorden. EF nævnte, at ministeren endnu ikke 

har fået udpeget en vikar for Støtteforeningen Nationalpark Thy, 
samt at rådets plads i bestyrelsen desuden står tom.  

2. Introduktion til nationalparkens organisation. EØA gav en 
introduktion til lov, bekendtgørelse, nationalparkplan og 
netværksorganisationen.   

3. Introduktion til udvalgte arbejdsområder i 2013 
a. Bæredygtig erhvervsudvikling TS gennemgik kort processen 

omkring det 1-årige projekt. Det blev foreslået, at en 
mere konkret strategi for erhvervsudvikling i og omkring 
nationalparken kunne være et delelement af projektet 
samt at der er stor fokus på, at udkommet bliver 
realiserbart.   

b. Powered by Cycling MLN gav en introduktion til projektet. 
Det blev foreslået, at der kan være en særlig fokus på, 
hvordan projektet kan medvirke til at ændre udviklingen 
med et fald i sommerhusturismen i Thy.   

c. Forundersøgelser Vang Sø og naturovervågning SKJ gav en 
kort introduktion til et par aktuelle arbejdsområder. Det 
blev understreget, at gennemførelse af et evt. projekt 
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omkring Vang Sø gennemføres ved frivillighed. .  

d. Formidlingsstrategi samt ”Det grønne Klasseværelse”. BBI introducerede kort til 
formidlingsnetværket og elementer i det kommende arbejde, herunder en 
ansøgning der netop er sendt til Friluftsrådet. Input til en mobilapplikation er 
velkomne, bl.a. kan der bruges mere input omkring naturen. 

e. Frivilliginvolvering, Lodbjerg Fyr m.m. AB introducerede kort om arbejdet med at 
inddrage thyboerne i nationalparkens drift og udvikling mhp. at sikre et stort 
engagement.  

f. Svaneholmhus og Nationalparkcenter Thy. EØA orienterede ganske kort.  
EØA nævnte, at der på næste møde er behov for at nedsætte to styregrupper: for 
erhvervsprojektet og forprojektet om Vang Sø og bad bestyrelsen om, at man hver især 
overvejer, hvordan man kan bidrage til arbejdet i en styregruppe.  

4. Orientering fra formand, øvrige bestyrelse og sekretariat.  
a. EF nævnte, at der er en frist d. 13. marts til at melde tilbage på pladser i rådet. En 

del organisationer har meldt tilbage og dagplejen har takket nej. Hensigten er at få 
nedsat rådet på bestyrelsesmødet d. 18. marts mhp. et første møde i rådet d. 9. 
april. På dette møde lægges der op til, at rådets repræsentant til bestyrelsen 
vælges, således at bestyrelsen kan være fuldtallig d. 17. april.  

b. EØA nævnte, at materialet til bestyrelsesmøde d. 18. marts bliver gjort tilgængelig 
d. 12. marts.  

c. EF foreslog, at man frem til næste bestyrelsesmøde overvejer, om man kan 
forbedre procedurerne omkring referatskrivning. Dette bliver til drøftelse på næste 
møde.      

5. Evt. Der indbydes til foredrag d. 11. april kl. 19.30 om thybo og professor Japetus 
Steenstrup i anledning af 200 året for hans fødsel.  

 


