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Dato:11. juni 2013

Deltagere:
Ejner Frøkjær, Jens Brolev, Ingrid Agerholm, Jytte Nielsen, Lars
Torrild, Tage Espersen, Jan Skjoldborg Kristensen, Bodil Gyldenkerne,
Ditte Svendsen, Jens Roesgaard, Grethe Mejlgaard, Ole Riis Christensen, Lone Mark.
Sekretariatet:
Else Østergaard Andersen
Afbud:
Ole Westergaard, Niels Jørgen Pedersen
Referat:
1. Valg af næstformand i bestyrelsen.

Bestyrelsen valgte Ole Westergaard som
næstformand i bestyrelsen.

2. Nedsættelse af dialogforum.
Til koordinering af møder og samarbejde
mellem råd og bestyrelse anbefales
dialogforum genetableret med bestyrelsens
accept som et uformelt forum, der består af
formænd og næstformænd i bestyrelse og råd
samt nationalparkens leder.

Bestyrelsen besluttede, ikke at nedsætte
et dialogforum.

3. Naturovervågning. Valg af
styregruppeformand, m.m.

Beslutninger:
A. Jens Brolev blev valgt som
bestyrelsens repræsentant i en
styregruppe.
B. Igangsættelse af program for
registrering og naturovervågning blev
godkendt som indstillet.
C. Tilskud til basisregistrering via
samarbejde sker på bestyrelsesmøder
på baggrund af en konkret ansøgning
(fx udgifter til kørsel og overnatning).
D. Fortsat registrering af Spidssnudet
Frø blev godkendt som indstillet.
E. Forregistrering af lobeliesø blev
godkendt som indstillet.

Bilag 3. Naturovervågning

4. Godkendelse af kommissorium vedr.
bæredygtig erhvervsudvikling
Bilag 4. Kommissorium

DSV fandt, at når idéer involverer statens
arealer, bør Naturstyrelsen involveres på
et tidligt tidspunkt.
LT fandt, at Thy Erhvervsforum kan tage
stafetten op, når projektet slutter.

Bestyrelsen godkendte kommissoriet.
5. Udtalelse til miljøministeren vedr. ansøgning
om udvidelse af nationalparken samt
beslutning vedr. tilbud om køb
Bilag 5a. Udtalelse vedr. ansøgning om
udvidelse
Bilag 5b. Henvendelse vedr. salg af jord

Bestyrelsen anbefaler ministeren, ikke at
imødekomme ansøgningen om udvidelse
af nationalparken, da det vurderes, at
arealerne ikke bidrager væsentligt til, at
formålet med nationalparken opfyldes.
Bestyrelsen takkede nej til tilbuddet om
at købe et stykke jord.

6. Ansøgninger
a. Støtte til foredrag i forbindelse med
Fotofestival. Bilag 6a. Ansøgningen
drøftes uden indstilling fra
sekretariatet.
b. Navnesponsorat vedr. Nationalpark Thy
Marathon. Bilag 6b. Ansøgningen
drøftes uden indstilling fra
sekretariatet.
c. Støtte til specialeprojekter samt
fremtidig administration i relation til
støtte til studenterprojekter.
Bilag 6c. Bilaget indeholder
ansøgninger samt indstilling fra
sekretariatet.
d. Støtte til ”Summer work-camp” i
Nationalpark Thy.
Bilag 6d. Bilaget indeholder ansøgning
samt indstilling fra sekretariatet.

Bestyrelsen besluttede:
a. ikke at imødekomme ansøgningen,
idet arrangementet nu bør kunne stå
på egne ben.
b. at imødekomme ansøgningen fra TIK
med en 3-årig aftale, hvoraf det
første år er som kontant tilskud,
mens det de efterfølgende år er som
underskudsgaranti af samme
størrelsesorden.
c. Bestyrelsen godkendte som indstillet
støtte til de to specialeprojekter samt
delegerede kompetence til
sekretariatet til at støtte projekter
indenfor rammen. Det er en
forudsætning at rapport og evt. data
stilles til rådighed.
d. Bestyrelsen godkendte som indstillet
og beder om, at forsøget evalueres.
Det undersøges, om Grejbank
Nordvest kan stille cykler til rådighed.

7. NP center – oplæg fra den ad hoc nedsatte
arbejdsgruppe

Bestyrelsen besluttede, at slå en
tidsbegrænset stilling op i sekretariatet
for 3 år med evt. mulighed for
forlængelse med nationalparkcentret som
hovedopgave.

Bilag 7. Oplæg vedr. Nationalparkcenter Thy

EF, JR og JN indgår i ansættelsesudvalget
og gør sammen med sekretariatet et
stillingsopslag klar til efter sommerferien.
8. Powered by Cycling: Valg af sløjferuter i Thy.
Bilag 8. Nye Panorama-cykelruter
9. Budgetopfølgning pr. 1. juni 2013
Bilag 9. Opfølgning i relation til Budget 2013

Bestyrelsen valgte en rute med
udgangspunkt fra Agger og via Hurup, og
gav arbejdsgruppen mandat til at lave
den bedst mulige rute med udgangspunkt
fra Vorupør.
EF: Til augustmødet udbygges en
budgetopfølgning med et forventet
årsforbrug og mulighed for omprioritering
af midler.
Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til
efterretning.

10. Budget 2014: Igangsættelse af proces og
drøftelse af prioriteringsprincipper
Bilag 10. Budget 2014 proces og
prioriteringsprincipper
11. Orientering
a. Afslag på EU Life+ Ansøgning.
Bilag 11.
b. Orientering vedr. ændrede vilkår for
sendetilladelser på TV MUX 1 fra 2014
c. Thy-Mors til Rådhuspladsen
d. Verdensballetten i Nationalpark Thy
bliver ikke til noget i 2013
e. Powered by Cycling – evt. udskiftning
af lead partner
f. Lodbjerg Fyr – aktiviteter henover
sommeren og arbejde ved den Kgl.
Bygningsinspektør
g. Rigsrevisionen på besøg 3-4. juni
12. Mødeplan
a. 28. august kl. 19-22: Bestyrelsesmøde
b. 9. september kl. 19-22: Fælles møde
med rådet
c. 31. oktober kl. 19-22: Bestyrelsesmøde
d. 12. december kl. 19-22:
Bestyrelsesmøde
13. Eventuelt

JN og DS fandt, at der i relation til
samarbejde med museet og NST Thy ikke
behøver være konkurrenceudsættelse.
JR foreslog, at rådet får en påmindelse
om deadline. Bestyrelsen besluttede i
øvrigt ikke at følge indstillingen.

