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Møde i Rådet for Nationalpark Thy
Søholt, d. 24. november 2009 kl. 19.30-22

J.nr.
Ref.: EØA
Dato: 17. november 2009

Inden rådsmødet (kl. 19) orientering om Thisted Kommunes vindmølleplan v/planarkitekt Lise
Degn

Rådsmødet.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra møde d. 5. oktober
3. Fællesmødet bestyrelsen og rådet d. 20. oktober
4. Orientering fra formand og leder
Møde i Dialogforum 10. nov. Ansøgning om tips- og lottomidler til forbedringer fra
friluftslivet. Møde med Thomas Federspiel. Møde med Thisted Kommune om opsætning af
vejskilte.
5. Orientering fra bestyrelsesmøder 1. okt. og 5. nov. ved bestyrelsesmedlemmet
6. Arbejdsgrupper
a. Inddragelse af frivillige
Orientering fra arbejdsgruppens møde nr. 1. Rådets visioner / ideer til inddragelse
af frivillige: Opgaver, organisering, uddannelse, synliggørelse, hvervning,
samarbejdspartnere m.m.
b. Rammer og organisering af forskning
Notat Forskningscenter for Natur og Miljø i Nationalpark Thy, bilagt.
Drøftelse af forslaget, kandidater i arbejdsgruppe.
c. Nationalpark TV
Fra 24. december sendes 4 x ½ t ugentligt tv fra Nationalpark Thy. Der skrives
kontrakt m. et team som står for produktionen. En følgegruppe med medlemmer fra
bestyrelse og råd får mulighed for at være med til tilrettelægge emner og skal sikre
kvaliteten af udsendelser.
Drøftelse af kandidater til følgegruppen
d. Assistance til arbejdet i grupperne.
7. Nationalparkplanen – herunder rådets rolle og engagement.
Det offentlige møde den 19. november.
Planen sendes i høring 7. december med frist 1. marts 2010 og sendes også til rådets
medlemmer. På mødet drøftes rådets rolle i relation til nationalparkplanen og
høringsperioden, herunder rådets engagement.

8. Vejvisning til nationalparker i høring. Vejdirektoratet har sendt vejvisning til nationalparker
i høring. Høringssvar fra Nationalpark Thys bestyrelse behandles på næste møde 1. dec.
(http://www.vejsektoren.dk/vejreglernyhedsarkiv.asp?page=document&objno=610189)
Rådets bemærkninger til forslaget.
9. Næste møder – 7. januar samt i uge 5 (uge 6). Planen gennemgås på mødet d. 7. januar.
Perioden frem til mødet i uge 5 bruges til at handle af med sin organisation, hvilke råd,
man ønsker at give bestyrelsen i relation til nationalparkplanen. På mødet i uge 5
udarbejdes rådets bemærkninger til planen.
10. Eventuelt

Venlig hilsen,
Jens Roesgaard

