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Sted: Limfjordscentret, Doverodde Købmandsgård,  
Tid: Torsdag d. 16. juni 2011, kl. 18-22 
 
BEMÆRK: Kl. 17.30 vil der være en introduktion for de interesserede 
til udstillingen ”Book arts” v. projektleder Liz Hempel.  
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat (bilag 1). 
3. Nationalpark TV  

a. mulighed for at vise udsendelser på TV2 Midt-Vest, v. Direktør Ivar Brændgaard. 
Fra 1. januar 2012 går de regionale TV2 stationer over til at sende 24 t i døgnet på 
egen HD-kanal. Det betyder en massiv forøgelse af sendefladen. TV Midt Vest 
ønsker ikke kun at sende nyhedsudsendelser i sløjfe døgnet rundt, men er 
interesseret i bl.a. at købe udsendelser fra Nationalpark TV. 

b. ansøgning om landsdækkende sendetilladelse. Radio- og tv-nævnet udbød d. 2. maj 
ledig sendetid (både landsdækkende og i regionerne) for perioden 1. januar 2012 til 
31. december 2013 for ikke-kommercielt tv i MUX1. Ansøgningsfristen for en ny 
programtilladelse og tilhørende driftstilskud var fredag d. 27. maj. På anbefaling af 
nationalparkens følgegruppe for Nationalpark TV er der søgt om landsdækkende 
sendetilladelse inkl. driftstilskud 1 time ugentligt (bilag 2). Der vil ikke blive tale om 
nyproduktion i forbindelse med en eventuel landsdækkende sendetilladelse. De 
direkte sendeomkostninger for landsdækkende udsendelser er 800 kr pr. time. 
Tilskuddet ventes at dække de ekstra sendeomkostninger.   

c. ansøgning om EU Life+ midler til kommunikation og information (Natura 2000 og 
biodiversitet). Ansøgningsfristen er 18. juli 2011. Sekretariatet indstiller, at 
bestyrelsen godkender køb af konsulentbistand (Rigmor Sams) hos TV Midt-Vest 
indenfor en ramme af max 75.000 kr som bistand til ansøgningen, der vil blive 
skrevet i et tæt samarbejde mellem Rigmor, INN og EØA i juni måned.   

4. Oplæg fra arbejdsgruppen vedr. forskning i Nationalpark Thy (bilag 3). I relation til mulige 
database-løsninger er sekretariatet i kontakt med DanBIF, som er det danske knudepunkt 
for en global biodiversitetsdata-facilitet (GBIF) med henblik på afdækning af forskellige 
løsninger, herunder sikring af data på langt sigt. Arbejdsgrupperne vedr. forskning og natur 
er inviteret til at deltage i et opstartsmøde d. 14. juni. Sekretariatet indstiller, at 
arbejdsgruppen arbejder videre med de konkrete emner, men supplerer med et krav om, 
at forskere og studerende stiller data og forskningsresultater til rådighed for 
nationalparken. Samtidig indstilles det, at naturgruppen medvirker til yderligere drøftelser 
omkring mulige databaseløsninger.   

5. Oplæg til frivilligstrategi fra arbejdsgruppen omkring frivillige (bilag 4). Sekretariatet 
indstiller, at frivilligstrategien godkendes af bestyrelsen.   

6. Forespørgsel til Thisted Kommune vedr. Nationalparkcenter Thy (bilag 5). Sekretariatet 
indstiller, at bestyrelsen godkender afsendelsen af programoplæg samt følgebrev til Thisted 
Kommunes byråd mhp. en principvurdering af placeringen ved Stenbjerg Landingsplads.  

7. Beslutningsoplæg vedr. bygning på Agger Tange herunder ansøgning til Lokale- og 
Anlægsfonden (bilag 6). Sekretariatet indstiller til bestyrelsen at tage beslutning om:  

 at sende byggeriet i udbud henover sommeren 
 at meddele Thisted Kommune at de kan fjerne den eksisterende bygning 

Møde i Nationalpark Thys bestyrelse  

ENDELIG 

 
J.nr. 

Ref.: EØA 
Dato: 9. juni 2011 



 

 at bestyrelsesformanden kan underskrive overdragelsesaftale med Thisted 
Kommune 

 at styregruppen udvides med 1-2 medlemmer med særlig interesse for eller viden 
om friluftsliv, tangens natur eller kulturhistorie. 

 at styregruppen og sekretariatet arbejder videre med en ansøgning omkring 
formidlingsdelen.  

8. Orientering fra formand, øvrige bestyrelse og sekretariat 
a. Lodbjerg Fyr – godkendt samarbejdsaftale og istandsættelsesarbejder 
b. FormidlingsNetværk Nationalpark Thy, status og præsentation af folderen: 

Oplevelser i Nationalpark Thy (juni-juli-august 2011).  
c. Adgang til Nationalpark Thy, status vedr. cykelsti 
d. Donation på 35.000 kr fra Snedsted-Nørhå Sparekasses Jubilæumsfond til naturfilm 

om Ålvand Klithede.  
e. Lokale fødevarer – vildt og vest / kriterier for brug af logo i fødevaresektoren. En 

ansøgning er givet videre til arbejdsgruppen vedr. erhvervsudvikling i relation til 
Nationalpark Thy, som venter at komme med en indstilling til bestyrelsens næste 
møde. 

f. Nationalparkernes formands-forum 
g. Forespørgsel fra Rotary Thisted vedr. etablering og vedligehold af fx handicapsti 
h. Besøg fra Grønlands selvstyre  

9. Ekskursion 19-20. august – program og foreløbig tilmelding (bilag 7) 
10. Mødeplan: 

a. 17. august 
b. 6. oktober 
c. 29. november 

11. Evt. 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Ejner Frøkjær 
bestyrelsesformand 
 
  


