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Deltagere: 
 
Bestyrelsen 
Ejner Frøkjær 
Hans Buck 
Bodil Gyldenkerne 
Helle Sievertsen 
Jytte Nielsen 
Ditte Svendsen 
Mona Kyndi 
Jan S. Kristensen 
Sisse Wildt 
Lone Mark  
Jacob Funder  
Ole Westergaard  
 
Afbud: Tage Espersen og Tage Leegaard 
 
Sekretariat: 
Else Østergaard Andersen (referent) 
 
Ejner bød velkommen og nævnte, at Ole Westergaard ville være forsinket, idet han er blevet 
gruppeformand for Venstre i byrådet.  
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt.  
2. Godkendelse af referat. Referatet blev godkendt. Ejner Frøkjær (EF) nævnte kort, at det 

reviderede budget blev godkendt og det dermed var tilkendegivet, at man kan ansætte 
flere medarbejdere eller købe konsulentbistand, bl.a. i relation til info-centret i Stenbjerg. 
EF og Else Østergaard (EØA) følger op på dette i fællesskab. Mona Kyndi (MK) spurgte til 
dagsordenens punkt 5, hvor kommissoriet for forskning skulle have været på. EØA nævnte, 
at rådet arbejder på at gøre kommissoriet bredere. 

3. Samarbejdsaftale med Skov- og Naturstyrelsen. Ejner orienterede kort om, at der er 
forhandlinger i gang om samarbejdsaftalen. Drøftelserne startede mellem Ditte Svendsen 
(DSV), EF og EØA d. 5. januar, herunder det økonomiske mellemværende med Skov- og 
Naturstyrelsen (SNS) i form af husleje, udlån af medarbejdere, kontorhold m.v. Der 
mangler afklaring på punkter omkring personale og IT, herunder hvem det er der 
rekrutterer og ansætter, bestilling af IT-ydelser, domænenavne, mailadresser. EF fandt, at 
det især er i relation til personale, der er behov for videre drøftelse. Jan S. Kristensen 
(JSK) spurgte, hvordan der kan være tvivl om, hvem det er der ansætter. DSV nævnte, at 
SNS har arbejdsgiveransvaret og derfor skal godkende ansættelser. Hans Buck nævnte, at 
nationalparkens leder jo er ansat af nationalparken. EØA nævnte, at ansættelseskontrakten 
er som chefkonsulent i Skov- og Naturstyrelsen og at det i et følgebrev nævnes, at 
bestyrelsesformanden er personaleleder. Jytte Nielsen (JN) udtrykte bekymring for, at 



 

Skov- og Naturstyrelsen reelt får mulighed for at afskedige personer i nationalparkens 
sekretariat. MK var enig i, at det vil være et problem. JSK spurgte, om samarbejdsaftalen 
skal godkendes af bestyrelsen. Ejner svarede, at det skal den. DSV nævnte, at de rejste 
spørgsmål undersøges i SNS. JSK nævnte, at det må være en faglig afgørelser, om en 
given person ansættes eller ej. MK nævnte, at det ifølge Agnete Thomsen på 
bestyrelsesmødet 8. oktober var bestyrelsesformanden, der havde arbejdsgiveransvaret. 
JN spurgte, hvordan man uden samarbejdsaftalen på plads kan have en ansat til 
informationscentret pr. 1. april. EF nævnte, at han og EØA vil arbejde for at det kan lade 
sig gøre. DSV spurgte, om stillingen skal slås op. EØA svarede, at det skal den. MK 
nævnte, at der også bliver en koordinationsopgave i relation til de frivillige. DSV spurgte, 
om denne opgave ikke afventer svar på nationalparkens ansøgning til Friluftsrådet. Jacob 
Funder (JF) nævnte, at man forventer at tage stilling i løbet af februar.   

4. Delegationspapir og arbejdsbeskrivelser for formand og leder. EF nævnte kort den 
udvidede titel på papiret og at det skal ses som et udkast. JF fandt, at bestyrelses-
formanden skal være varsom med at påtage sig administrative opgaver for at sikre 
adskillelse mellem det administrative og politiske niveau. JF bad om, at økonomien blev 
uddelegeret til sekretariatet. MK fandt, at der er for lidt leder i det, der er beskrevet i 
papiret og påpegede, at det netop ikke var en sekretariatsleder, man havde ansat. MK 
fandt, at det skal suppleres med fx udarbejdelse af strategier, pr og repræsentation af 
nationalparken. Bestyrelsens og formandens ansvar blev drøftet i forhold til økonomi og 
personale. Det blev slået fast, at næstformanden alene er stedfortræder, hvis formanden 
bliver forhindret i at lede et møde. JN fandt, at hvis der er behov for mere støtte af lederen 
skal der etableres et forretningsudvalg. DSV fandt, at der mangler noget omkring brug af 
logo osv. Ansættelsesforholdet for lederen blev drøftet. JF foreslog, at der præciseres, at 
lederen er sekretær for bestyrelsen. JF fandt, at man også kan overveje, om der skal en 
anden titel til fx direktør. Lone Mark (LM) bad om information om, hvad der mangler i 
relation til samarbejdsaftalen, hvem der har ansvaret og hvad tidshorisonten er. Ejner 
nævnte, at der kan blive tale om at Agnete Thomsen deltager i endnu et bestyrelsesmøde. 
JF nævnte, at bestyrelsen klart har et ansvar for ansatte og i tilfælde af eventuel uklarhed 
har bestyrelsen ansvaret for lederens dispositioner. DSV nævnte, at der indtil nu ikke er 
nogen, der har forholdt sig til praksis. Det overordnede ansvar ligger hos miljøministeren 
og derfor har SNS’ jurister vurderet, at SNS har et ansvar. Der tales om en TV2-sag og 
Movia sag, hvor ministeransvaret nu er afdækket. Der er ikke ting, der ikke bliver taget 
hånd om, men fordi det er en statslig fond, handler det om at afklare, hvor ansvaret ligger 
for hvad. MK fandt, at når der er uklarhed om ansvar, vil der også være det om 
kompetencer. DSV nævnte, at bestyrelsen har ansvaret for såvidt angår faglige forhold. 
Det blev besluttet, at EF og EØA arbejder videre med beskrivelserne, herunder med at få 
skabt klarhed omkring ansvar og kompetence.  

5. Bøger, fotofestival og film:  
a. Smagen af Thy. Else præsenterede kort projektet og indstillingen. JN nævnte, at 

museet arbejder med virksomheder omkring madprodukter med traditionsophæng i 
nationalparkens område. Hun fandt, at prisen bør diskuteres mere og 
nationalparken skal sikres mere omtale. DSV fandt bogens profil noget uklar og 
fandt det bedre, at bestyrelsen kunne være med til at fremme noget nyt, som har 
en tættere relation til nationalparken. MK nævnte, at støtteforeningen arbejder 
videre med en lokalhistorisk kogebog. Sisse Wildt (SW) fandt ikke, at salgsværdien 
stod mål med prisen – og at nogle parter virker forkert forhold til fokus. Hvis det er 
smagen af Thy har man en forventning om, at produkterne er fra Thy. JF foreslog, 
at det bliver præciseret, hvad NPT’s rolle er og fandt at der var en 
markedsføringsværdi. DSV bad om at få mere materiale om projektet. JSK nævnte, 
at det er vigtigt at nationalparken kan genkende sig selv i den måde, vi præsenteres 
på.     

b. Fotobog om Nationalpark Thy. MK fandt det oplagt og bogen vil kunne sælges i info-
centret. Hun foreslog, at der bør være flere fotografer og nævnte, at Kirsten Klein 
har vist interesse. Der var opbakning til at gå videre med at få rejst penge til en 
eller flere fotobøger.    



 

c. Fotofestival. JN foreslog, at bestyrelsen giver 10.000 kr i 2010. DSV fandt det godt, 
at lave aktiviteter omkring landingspladsen. MK foreslog, at billederne kommer på 
nationalparkens hjemmeside. JSK bakkede op om en større støtte og fandt, at 
kvaliteten er god og opbakningen stigende. Det blev besluttet at støtte 
fotofestivallen med 10.000 kr og foreslå, at den første dag starter med en fotosprint 
ved Stenbjerg Landingsplads, hvor nationalparken vil være værter for et 
traktement.  

d. Naturfilm om Nationalpark Thy. Ditte fandt indstillingen rigtig – herunder at man 
skal søge ekstern finansiering, hvor der bør være mulighed for det. Bestyrelsen bør 
være med til at bestemme, men det skal ikke være basisbudgettet, der betaler. JF 
nævnte, at Jan Tandrup er DK’s bedste til naturfilm, men at der i forhold til andre 
emner findes mere relevante. JSK foreslog, at vi spørger til Lille Vildmosecentrets 
erfaringer. SW nævnte, at vi med reklamespots’ene og nationalpark tv allerede har 
en del materiale. Mona foreslog, at der knyttes en pædagogisk konsulent på, når vi 
skal have lavet noget til undervisningsbrug. Ejner nævnte, at behovet ikke er akut, 
men at det på den anden side er noget, man har i andre nationalparker. Han 
nævnte desuden, at Jørgen Vestergaard er endnu en, som er interesseret i at lave 
film om nationalparken.  

6. Orientering fra formand, øvrige bestyrelse og sekretariat. 
a. Nationalparkplan og Miljøvurdering: EF nævnte, at høringsfasen udløber 2. marts. 

Enkelte har henvendt sig og haft møde med EF eller EØA om processen. 
Kulturarvsstyrelsen har indgivet høringssvar. EF nævnte, at bestyrelsen på mødet d. 
4. marts med rådet kan beslutte, om der er behov for et offentligt møde mandag d. 
15. marts. MK nævnte, at Støtteforeningen havde møde forleden og herfra kommer 
et svar vedr. lavaktivitetszonen eller en konkretisering af, hvad der ligger i de 
enkelte zoner.   

b. Budget 2010. EF nævnte, at han i december sendte budget for de sidste 3 kvartaler 
til vicedirektør Agnete Thomsen, SNS. Svaret var, at budgettet forelægges 
miljøministeren, når nationalparkplanen er vedtaget. Hun forsikrer, at der vil være 
en bevilling til Nationalpark Thy. DSV nævnte, at indsigelserne kan give anledning til 
prioriteringer og at bestyrelsen skal indstille sig på, at der bliver mange ting at 
forholde sig til. Prioriteringen kommer til at ske sideløbende med at bestyrelsen skal 
forholde sig til indsigelser. Ejner nævnte, at budgettet for resten af 2010 og de 
prioriteringer, der ligger heri stadig vil være det samme. Ole Westergaard (OW) bad 
om en præcisering af prioriteringen. DSV nævnte, at det handler om at gøre sig 
klart, hvilke skibe der skal sættes i søen i år, hvilke der evt. ikke skal laves. EF 
fandt, at det er vigtigt at spille ambitiøst ud og prioriteringen sker, efter bevillingen 
er kendt. JSK nævnte, at budgettet for 2010 vel ikke ændres særligt i forhold til de 
indsigelser, der kan komme. Bodil Gyldenkerne (BG) nævnte, at miljøminister Troels 
Lund Poulsen gerne ville inviteres til møde med bestyrelsen i starten af 2010? EF 
nævnte, at ministeren har stillet i udsigt, at han vil se bestyrelsen hvert halve år. EF 
nævnte desuden, at han var inviteret til en halv times frokostmøde hos ministerenm 
d. 10. februar i København sammen med bestyrelsesformanden fra Mols, men at 
han havde takket nej. EF fandt, at det var bestyrelsen, der var blevet tilbudt et 
møde med ministeren og ville gentage, at hele bestyrelsen gerne taler med ham. 
DSV nævnte, at det virker rigtigt, at man bevillingen gives efter nationalparkplanen 
er på plads. JN fandt, at nationalparken bør stå godt, når planen er vedtaget, da 
budgettet for resten af året allerede er kendt af ministeren.     

c. Frivillig-gruppen. MK nævnte, at gruppen har mødtes flere gange, bl.a. i Stenbjerg. 
Gruppen har desuden haft møde med VUC omkring et uddannelsesforløb, der kan 
tilbydes gratis, hvis kurset bliver på 30 timer. Kurset bliver obligatorisk med 20 
timer i foråret og 10 timer i efteråret. Der arbejdes på en annonce for et møde i uge 
8 for interesserede. Der er desuden behov for en ansat til at koordinere indsatsen. 
Det er stadig spændende, hvor mange, der vil være villige til at arbejde frivilligt for 
nationalparken. Indtil midten af juni er det weekender og helligdage, i højsæsonen 
skal det være hver dag – og i efterårssæsonen vil det primært være weekender. De 



 

frivillige vil være et supplement til den arbejdsindsats, der ligger i at holde et 
infocenter åbent.  

d. Ferie for alle messe i Herning 26-28. februar. LM nævnte, at hun og EØA har været 
til møde hos Hanstholm Camping med en række andre aktører fra den fælles stand 
– den største stand på messen. Nationalparken vil fortælle om naturen og at der er 
mennesker og aktiviteter i og omkring foretagendet. LM og EØA arbejder videre 
med nationalparkens del herunder bemanding af standen. SW nævnte, at Roll-ups 
kan fås billigt gennem Visit Denmark. Film, tv-udsendelser, brochurer og måske et 
værksted til fuglekasser vil være elementer i standen, som skal give folk en 
sanseoplevelse af, hvad nationalparken er.  

e. Nationalpark TV. EØA orienterede kort om den første måneds erfaringer, herunder 
planerne med at få udsendelserne lagt på nationalparkens hjemmeside. JN nævnte, 
at udsendelserne ikke altid passer med programmet i avisen. EF nævnte, at der kan 
være et tidsmæssigt problem i relation til at produktionen sker om torsdagen. Han 
fandt at det var godt, hvis følgegruppen også vil være sparringspartnere i forhold til 
tv-teamet. OW nævnte, at det er ærgerligt, at der er mange, der endnu ikke kan se 
kanalen. Ejner nævnte, at det er en stor informationsindsats om de tekniske 
detaljer. Jan foreslog, at det skulle gøres muligt på kabel-tv at bladre i de 
udsendelser, der ligger.   

f. Info-center ved Stenbjerg Landingsplads åbner 1. april. EØA nævnte, at der er 
indhentet to tilbud på indretning og beslutning forventes taget inden 1. februar. 
DSV foreslog, at åbne stedet d. 28. marts. MK at åbningen d. 1. april bliver kl. 14. 
JN fandt, at der skal ansættes en fast person, som også kan lave andre ting, da der 
bliver meget at tage vare på. Det gælder også koordination af de frivillige, kontakt 
til is-bilen, opfyldning af foldere osv. Det er vigtigt, at der er åbent alle dage fra 1. 
april. Vorupør Museum har åbent alle dage undtagen mandag. SW bakkede op om 
JN’s forslag, da en skal have ansvaret for bemandingen. Centret vil have stor 
bevågenhed og der skal være en, man kan spørge. Bagefter kan bestyrelsen så 
evaluere. JN nævnte, at en moden ansat, der kender til Thy hurtigt tjener sig ind. 
JSK nævnte, at hver gang vi diskuterer det, er vi enige – men at der nu skal ske 
noget. EF nævnte, at samarbejdsaftalen og spørgsmålet omkring personale og 
rekruttering har været hæmmende. BG nævnte, at ansættelse bør ske pr. 1. marts. 
EF lovede, at han og EØA ville gøre, hvad de kan for at skaffe fast bemanding 
senest fra 1. april. 

g. Cykelsti Klitmøller-Hanstholm. DSV orienterede om, at der har været holdt licitation 
på strækningen og at resultatet var væsentlig lavere end forventet. Hun bad 
bestyrelsen overveje, om de penge, bestyrelsen har bevilget kan bruges til andre 
dele af projektet. HB rådede til, at man sikrer sig bankgaranti for pågældende firma. 
Ejner spurgte, om det betyder, at man skal finde på flere ting, eller det stadig er 30 
mio. kr der skal matches med 45 mio. kr. DSV ville undersøge dette. 

h. Friluftsprojekter. DSV nævnte, at SNS sidste år havde en intern pulje til 
friluftsprojekter. SNS Thy lagde billet ind på projekter på statens arealer i 
nationalparken sammen med frivillige – og har fået 200.000 kr. Bevillingen er 
drøftet med brugerrådet og Støtteforeningen. Orienteringsklubben fandt fx at ”Faste 
poster” til 10-15.000 kr kunne støttes. Hjerteforeningen har haft et forslag og en 
gruppe mountainbikere har foreslået flere mountainbike-ruter. Det frivillige aspekt 
består bl.a. i at være med til at planlægge og vedligeholde det, man laver. Dertil er 
kommet midler til afmærkning af halv- og helmarathon.  JF spurgte, om det er 
midler til faciliteter eller til aktiviteter. DSV nævnte, at det primært er til faciliteter. 
JSK spurgte, om Skovens Dag i år arrangeres i nationalparken. DSV svarede, at det 
gør det – i Hvidbjerg plantage.   

i. Web/mobil –udredning og pilotprojekt. EØA fortalte kort om projektet, med Rasmus 
Johnsen som initiativtager. Han arbejder på en ansøgning til Friluftsrådet med 
nationalparken som partner. SW nævnte, at Visit Nordjylland arbejder sammen med 
ham om et videndelings-projekt i relation til Cold Hawaii. Hun fandt, at de sociale 
medier er gode at satse på. JN nævnte, at det er vigtigt at få afklaret, hvor der er 



 

dækning for mobiltelefoner – og hvordan projektet skal drives fremadrettet. SW 
nævnte, at der kan søges vækstmidler fra regionen.  

7. Mødeplan 
a. Lørdag d. 27. februar kl. 9-17. Ekskursion til Lille Vildmose (ægtefæller er 

velkomne). En tilmeldingsseddel blev cirkuleret. Tilbagemelding senest fredag d. 12. 
februar til sekretariatet.  

b. Torsdag d. 4. marts kl. 19-20.30. Fælles møde bestyrelse og råd på Stenbjerg Kro. 
Kl. 20.30-22. Bestyrelsesmøde samme sted. 

c. Tirsdag d. 23. marts kl. 19-22. Bestyrelsesmøde (godkendelse af Nationalparkplan). 
d. Onsdag d. 28. april kl. 19-22. Bestyrelsesmøde. 
e. Mandag d. 14. juni kl. 19-22. Bestyrelsesmøde. 
f. Fredag-søndag d. 18-20. juni (alternativt 11-13. juni). Ekskursion.   

8. Eventuelt. LM spurgte, om nationalparken vil profilere sig på Forårsmesse i Vestervig-Agger 
d. 14. marts. EF fandt, at lokale messer ikke er det væsentligste at fokusere på. JN 
foreslog, at overveje deltagelse på det årlige dyrskue. LM foreslog, at der ansættes en 
naturvejleder. 

 
 
Med venlig hilsen 

 
Ejner Frøkjær 
bestyrelsesformand 
 
  


