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Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden. JR bød velkommen til Flemming Holler, der erstatter Preben
Holler for Landsbygruppen Thy. JR foreslog orienteringspunktet flyttet op som nr. 3.
2. Godkendelse af referat. JR orienterede kort om ekskursionen i regnvejr.
3. Orientering fra formand, bestyrelsesmedlem og sekretariat.
a. JR nævnte, at der har været to møder i dialogforum. Nationalparkplanen er
godkendt og trykt. Bestyrelsen har påbegyndt budget for 2011. Rådets
kommentarer kan gives til EKN. JJ fandt, at et budget er væsentligt i
nationalparkens drift og bør forelægges rådet. JR nævnte, at bestyrelsen har drøftet
bemanding af nationalparksekretariatet og der er taget beslutning om at ansætte en
frivilligkoordinator (Annette Buck) og en formidlingskoordinator (bevilget af
Friluftsrådet), samt at der forventes indgået aftale om at knytte Ib Nord Nielsen
tættere til nationalparken som projektleder på naturområdet. Rådet tilbydes en
plads i styregruppen for FormidlingsNetværk Nationalpark Thy og FJ blev valgt som
repræsentant for rådet og Nationalpark TV. Der er ikke taget beslutning om evt.
ansættelse af en projektleder på erhvervsområdet. JR orienterede desuden om, at

der arbejdes på at indgå en samarbejdsaftale med Aarhus Universitet omkring
forskning i Nationalpark Thy.
b. EKN orienterede om, at bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe til naturprojekter
med DOF, DN, BFN, Jægerne, Landbruget og SNS, som en ressorcegruppe for INN’s
arbejde for at støtte arbejdet med naturprojekter. EKN orienterede om bestyrelsens
arbejde med nationalparkcentret, herunder studietur til Norge og Sverige i juni
måned og strategiseminar i september. Der er enighed om, at det primære formål
er at få besøgende ud i naturen og at det skal appelere bredt. Central beliggenhed
og god infrastruktur er vigtig. Budgettet 2. behandles i december og blev uddel til
rådet i kopi. JB spurgte, om det har været drøftet, hvordan nationalparkcentret skal
finansieres. EKN og EØA nævnte, at det har været drøftet, men at der ikke er nogen
beslutning. JR foreslog, at Nationalparkcentret kan være et oplagt emne til et fælles
møde mellem råd og bestyrelse. SH spurgte til kortlægning af landbrugserhvervet.
ETN fortalte at Kulturelt Samråd holder en fundraising-dag, som det kunne være
værd at deltage i. HN nævnte, at der Thisted Kommune har nogle, man kan søge
rådgivning hos. FJ sender linket til EØA. HN foreslog, at man overvejer brug af
fleks- og skånejob i nationalparken.
c. Frivilliggruppen har ikke haft møder siden sidst. EØA nævnte, at der er 13
engagerede frivillige der hjælper til i Stenbjerg. Nu hvor frivilligkoordinatoren er på
plads vil der blive indkaldt til et møde i gruppen.
d. Nationalpark TV gruppen har ikke haft møder siden sidst. HH har været i kontakt
med dem mhp. at lave udsendelser om ålekistelauget og vandmøllerne i Klitmøller.
e. Erhvervsgruppen havde søgt bestyrelsen om konsulenthjælp til arbejdet, men er
blevet anmodet om at præcisere ansøgningen. Næste møde i gruppen er 18.
november.
4. Nationalparkcenter Thy (placering, indhold og funktioner). JR foreslog, at diskussionen
sættes i gang på dette møde og fortsætter igen i januar og udleverede spørgsmål der blev
drøftet i grupper. EKN kan tage et forslag med, om at bestyrelsen laver en liste over
emner, som rådet kan arbejde videre med i relation til nationalparkcentret. Resultat af
gruppearbejdet: Formålet er information, huset skal altid være åbent og især henvende sig
til turister og skoler, der skal være aktiviteter, så der sker noget. Fleksibelt og
fremtidssikret med mulighed for udvidelse med tiden. NP sekretariatet og de frivillige skal
være tilknyttet. Formidling, forskning, grejbank, foredrag fra andre. Gruppe 1 (EKN). Det
skal være muligt at få information generelt, men også være muligt at få oplysninger på
historiske steder som de sorte huse i Agger, Lodbjerg Fyr, Stenbjerg Landingsplads, osv.
Centralt placeret, bynært med god adgang fra Kystvejen. Gruppe 2 (JB). Der er stor
enighed med gruppe 1. Om x år er det et centralt placeret center der er det naturlige
udgangspunkt for ture og aktiviteter i parken – og så tilpas iøjnefaldende, at folk opdager
det og gøres nysgerrige. Bynær placering er praktisk. Centret bør indeholde reception,
souvenirbutik m relevans til nationalparken, café, udstilling, der skal inspirere til at komme
ud, plads til sekretariatet, mødelokaler for møder i relation til nationalparken,
fotoudstillinger o.l. med nationalparken som udgangspunkt. Ideelt bør NPT være selvejer.
Byggestilen skal harmonere med den barske, thylandske natur. Gruppe 3 (SH). er enige i
95% af det nævnte, men evt. café bør forpagtes ud. Det skal ikke koste at komme ind i
nationalparkcentret. Souvenirs og logovarer kan give indtægt. Der bør laves kontrakter
med erhvervslivet herom. Der bør spørges rundt i erhvervslivet i Thy, om man har forslag i
relation til at bidrage til centret. Centret bør ligge ved p-pladsen nord for Nørre Vorupør.
Fonden bør eje centret men bygge det ved hjælp af andre fonde. Der skal det nyeste
teknologi ind i bygningen – og man skal sikre sig, der er plads til det hele og at der er
jævnlig fornyelse. Grejbank m.v skal være en del af centret. HH nævnte, at det ikke skal
konkurrere med det kommende erhvervs-videncenteret i Thisted. JJ spurgte, om man skal
koncentrere sig om nationalparken eller også Thy i øvrigt. FH nævnte, at det er vigtigt at
erhverv ikke ejer dele af centret aht. fondsfinansiering. ETA foreslog, at man sikrer
satelitter. JSK nævnte, at man bør kunne købe fx produkter fra lokalområdet (mad,
honning, kunsthåndværk). JJ foreslog, at den overordnede vision er, at den der kommer
længere væk fra end Thy tager til nationalparkcentret som det første sted. Hovedformålet
skal være nationalparken, men kan også inspirere til at se andre ting i Thy. JR spurgte EKN

om ikke bestyrelsen kan komme med nogle konkrete spørgsmål til rådet omkring
nationalparkcentret. JR orienterede desuden om Thisted Kommunes screening i forhold til
placeringer. EKN nævnte, at man kunne overveje at spørge befolkningen igen. HH fandt, at
rådet skal sætte alle kræfter ind på et nationalparkcenter.
5. Principper for prioritering af Nationalparkplan 2010-2016. EØA introducerede kort de
dimensioner, der har været drøftet i bestyrelsen omkring passiv/aktiv rolle i forhold til fx
individuelt arb./samarbejde, statsejet/privatejet og eksterne midler/finanslovsmidler.
6. Mødeplan. Næste møde fastsat til d. 11. januar. Fælles møde foreslås først på foråret med
nationalparkcenteret som hovedemne.
7. Evt. FJ meddelte, at der er etableret en masteruddannelse i natur- og kulturformidling, som
Uddannelsescentret i Thisted udbyder (MOLLY), som kan få betydning for de
erhvervsdrivende i området. FJ spurgte desuden til undersøgelsen, som blev nedsat
omkring fugle og friluftsliv i Vandet Sø. EKN nævnte, at COWI laver et udkast til rapport
medio november, som forelægges bestyrelsen d. 13. december. HB nævnte, at der snarest
bør være logo-varer på hylderne, da efterspørgslen er stor.

