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Møde i Nationalpark Thys bestyrelse
Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, Thisted, d. 17. april kl. 19-22

Dagsorden:

J.nr.
Ref.: EØA
Dato: 10. april 2013

Referat:

1. Godkendelse af referater
Bilag 1a: Bestyrelsesmøde 9. marts
Bilag 1b: Bestyrelsesmøde 18. marts
2. Nationalparkcenter Thy.
Poul Sørensen, Cowi, der har været rådgiver på
processen 2011-2012 fortæller om arbejdet indtil nu i
relation til målgrupper, funktioner og indhold.
Der lægges op til drøftelse af principper og indhold i
den kommende proces, herunder
nedsættelse/videreførelse af styregruppen, der hidtil
har bestået af Ejner Frøkjær og Ole Westergaard fra
bestyrelsen samt Jens Brolev fra rådet samt
nationalparkens leder.
Det foreslås, at styregruppen alene består af
medlemmer af bestyrelse og råd (med en fra
bestyrelsesen som formand) og at det præciseres, at
nationalparkens leder er sekretær for styregruppen.
Bilag 2a: Placeringsnotat, juni 2012
Bilag 2b: Foranalyse, august 2012
3. Bestyrelsens og rådets roller og samarbejdet ml.
bestyrelse og råd, herunder planlægning af et fælles
møde.
Det bør bl.a. drøftes, hvad ”sager af større
betydning” samt ”principielle spørgsmål” er.
Det foreslås, at rådet fx inddrages i et væsentligt
omfang i drøftelserne omkring etableringen af
Nationalparkcenter Thy og lignende større sager,
herunder også at rådets medlemmer aktivt kan
medvirke som ressourcepersoner i arbejdsgrupper.
Elementer i rådets arbejde kan desuden være på et
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tidligt tidspunkt at komme med forslag til prioritering
af arbejdsopgaver, som bestyrelsen bruger som
grundlag for iværksættelse af arbejdsgrupper og for
udarbejdelse af budgetter. I relation til den næste
nationalparkplan 2016-22 er det desuden oplagt, at
rådet spiller en stor rolle i tilblivelsen fx i relation til
borgerinddragelse i idéfasen.
Bilag 3a: Notat fra Naturstyrelsen om
bestyrelsesmedlemmers rolle
Bilag 3b: Forretningsorden for det første
nationalparkråd.
4. Nedsættelse af nye styregrupper
Vang Sø:
Det indstilles, at styregruppen for Vang Sø nedsættes
med følgende sammensætning:
 Jan Skjoldborg Kristensen,
nationalparkbestyrelsen /DOF (formand udpeget
18. marts)
 Jens Brolev, DN (valgt 18. marts)
 Flemming Bach, Thisted Kommune
 Jens Henrik Bech, Museet for Thy og Vester
Hanherred
 Mads Kjærgaard, Rådets repræsentant, Thylands
Lystfiskerforening
 En repræsentant fra landbruget
 En lodsejerrepræsentant fra området, som kan få
opbakning fra Foreningen af lodsejere i
Nationalpark Thy
Derudover vil der til bestyrelsesmødet være et oplæg
til kommisorium for styregruppen.
Der arbejdes på at få navne på de to sidstnævnte
pladser klar til mødet.
Til orientering har der tirsdag d. 9. april været
opstartsmøde med rådgiverne, og feltarbejdet vil
snart blive igangsat.
Erhverv:
Det indstilles, at styregruppen nedsættes med
følgende sammensætning:
 Niels Jørgen Pedersen (formand udpeget 18.
marts)
 Jens Roesgaard
 Jon Johnsen
 Gunda Odgaard
 Nicolaj Nicolajsen
Det indstilles desuden at bestyrelsen godkender
kommissoriet for styregruppens arbejde (bilag 4a).
Bilag 4a. Kommissorium, Erhvervsudvikling i
Nationalpark Thy
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5. Serviceeftersyn vedr. styre-, arbejds- og
følgegrupper, herunder mulighed for at tilkendegive
interesse for medvirken i grupper, der fortsætter.
Styregrupper:
 FormidlingsNetværk Nationalpark Thy:
Styregruppeformand Ditte Svendsen giver en
status. Under styregruppen er desuden et antal ad
hoc arbejdsgrupper. Se i øvrigt bilag 5a.


Nationalparkcenter Thy: Styregruppeformand
Ejner Frøkjær giver en status. Spørgsmålet om
styregruppens fortsatte virke er drøftet i
dagordenens punkt 2.



Lodbjerg Fyr: Styregruppeformand Ejner Frøkjær
giver en status.



Krondyr: Styregruppeformand Tage Espersen
giver en status.

Udvalg
 Certificeringsudvalg vedr. fødevarer. Ejner
Frøkjær giver en status. Udvalget består udover
Ejner af Ove Theils (direktør for Tican), Peter
Klemmensen (tidl. brygmester, Thisted Bryghus)
og Hans Peter Kragh (tidl. chefredaktør, Thisted
Dagblad).
Følge- og referencegrupper
 Nationalpark TV. Følgegruppen har bestået af
Jytte Nielsen (bestyrelsen), Harry Hjaltelin og Finn
Jorsal (rådet) og blev især oprettet for at sikre
mulighed for at drøfte spørgsmål i relation til den
redaktionelle linje.


Referencegruppen vedr. naturprojekter har
afholdt en workshop om naturovervågning i 2012.
Sekretariatet indstiller, at der i stedet for denne
referencegruppe dannes mere specifikke grupper i
forhold til enkelte emner indenfor naturområdet.

Arbejdsgrupper
 Arbejdsgruppen vedr. delegation af kompetencer.
Arbejdsgruppen blev dannet i 2012 og har mødtes
to gange og drøftet elementer, som bestyrelsen
kunne delegere til sekretariatet. Arbejdet er ikke
afsluttet.


Arbejdsgruppen ”Støtte til forskning i Nationalpark
Thy” er kommet med oplæg til etablering af en
litteraturbase. Når basen er udviklet finder
gruppen, at evt. videre arbejde bør drøftes igen,
herunder også organiseringen heraf. Ingen af
arbejdsgruppens medlemmer er i dag i bestyrelse
eller råd.
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Arbejdsgruppen vedr. ”Erhvervsudvikling i relation
til Nationalpark Thy”. Gruppen foreslås nedlagt,
de aktive medlemmer overgår til styregruppen for
erhvervsudvikling jf. ovenstående.
Bilag 5a. Status vedr. styregruppen for
FormidlingsNetværk Nationalpark Thy.

6. Henvendelser fra lodsejere udenfor Nationalpark Thy.
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter de to
henvendelser. Mht. spørgsmålet om eventuel
udvidelse af Nationalpark Thy kan det med fordel
overvejes om man skal udarbejde en politik for, efter
hvilke kriterier en udvidelse eventuelt kan anbefales
til ministeren.
Bilag 6a. Udtalelse til ministeren vedr.
anmodning om udvidelse af Nationalpark Thy
Bilag 6b. Henvendelse vedr. salg af grund
7. Ansøgninger om støtte. Ansøgningerne i bilag 7a og
7c, der begge kan betragtes som en måde, hvorpå
Nationalpark Thy kan støtte en udvikling til gavn for
lokalsamfundet, fremsendes til drøftelse uden
egentlig indstilling, mens bilag 7b inkluderer en
indstilling om at støtte specialeprojektet:
Bilag 7a. Friends of Cold Hawaii
Bilag 7b. Dækning af rejseudgifter i tilknytning til
speciale
Bilag 7c. Tilskud til en hjertestarter i Svankjær
8. Powered by Cycling “sløjferute” i Nationalpark Thy.
Det indstilles til bestyrelsen at godkende:
 Kriterier for udpegning af cykelruter/startsteder i
forbindelse med ”Panorama – Powered by cycling”
 At det overlades til en lokal arbejdsgruppe i Thy
at fremkomme med forslag til ruteføring af
cykelruten i Nationalpark Thy og Thisted
Kommune i 2013.
 Til arbejdsgruppen udpeger bestyrelsen et
medlem. I arbejdsgruppen deltager endvidere
kommune, Naturstyrelsen, turistbureau,
Cyklistforbund og evt. andre relevante
interessenter.
 Bestyrelsen behandler d. 11. juni 2013
arbejdsgruppens forslag til ruteføring.
 Informationspavillon til markering af oplagt
”startsted” for ruten i Thy søges i 2014opstillet i
Nr. Vorupør med henblik på at ruten på sigt kan
generere synergi med Nationalparkens planlagte
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center i området.
I de øvrige kommuner fastlægges
ruterne/startsteder i samarbejde med
kommunerne, Naturstyrelsen og
Turistorganisationerne samt Cyklistforbundet med
udgangspunkt i kriterierne m.v. fra Thy.



Bilag 8a. Indstilling: Cyklende turisme og øget
erhvervsudvikling
9. Godkendelse af årsberetning
Bilag 9a. Årsberetning 2012. Uddeles i print og
hæftet på mødet.
10. Orientering fra formand, øvrige bestyrelse og
sekretariat:
i.

NST’s ændrede regnskabspraksis

ii.

Drøftelser med NST om ændring af
kvartalsrapporter jf. råd fra KPMG. Resultat
heraf ventes præsenteret på møde i juni.

11. Mødeplan
6. juni kl. 19-22 Fælles møde ml. råd og bestyrelse
11. juni kl. 19-22 (evt. 17-19 ude i nationalparken)
28. august kl. 19-22
31. oktober kl. 19-22
12. december kl. 19-22
12. Eventuelt

Med venlig hilsen

Ejner Frøkjær
bestyrelsesformand
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