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Møde i Nationalpark Thys bestyrelse

D. 12. december kl. 19-22, mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup
Referat:
EF bød velkommen og foreslog, at punkt 6e flyttes til et ordinært punkt 7.
1. Evaluering af forprojekt vedr.
bæredygtig erhvervsudvikling
Rådet indstiller til bestyrelsen at godkende
evalueringen af foranalysen til Region
Nordjylland
Bilag 1. Evaluering af forprojekt

JR orienterede om forløbet, herunder at den
nuværende styregruppe gerne fortsætter de
kommende 10 måneder mhp.
projektudvikling. Evalueringen har været
drøftet i rådet, der anbefaler bestyrelsen at
godkende den.
JN efterspurgte en mere detaljeret
rapportering til bestyrelsen fx i forbindelse
med årsberetningen.
DS fandt det vigtigt, at bestyrelsen drøfter og
vælger de væsentligste projekter mhp. at
arbejde videre. ”Miljøstyrelsen” erstattes af
”Naturstyrelsen”.
NJP stillede spørgsmålstegn ved
formuleringerne omkring jysk kvæg og
størrelse ift. afgræsning. TS nævnte, at
netværket ikke har løsningen.
Bestyrelsen godkendte evalueringen med
mindre rettelser jf. drøftelsen til Region
Nordjylland.
På næste bestyrelsesmøde drøftes prioritering
af kommende projekter på området.

2. Nationalparkcenter Thy
a. Kommissorium for styregruppen
b. Oplæg vedr. vision og indhold

Ad a) Mht. krydsfeltet mellem styregruppe og
bestyrelse foreslog OR, at styregruppen alene
styrer processen og sørger for at bestyrelsen
har et oplyst grundlag at tage beslutninger
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Bilag 2a. Kommissorium
Bilag 2b. Oplæg vedr. vision

på. DS foreslog, at der kan suppleres med
workshops m.m. især i de nærmeste
måneder. JN fandt det vigtigt, at sikre, at
informationsniveauet er tilstrækkeligt. NJP
foreslog, at bestyrelsen tager beslutningerne
og sætter rammerne og styregruppen
herefter sikrer, at beslutningerne føres ud i
livet. Pkt. 2 og pkt. 3 byttes om, således at
bestyrelsens ansvar bliver tydeligere. Pkt. 4
udelades.
Bestyrelsen besluttede, at kommissoriet
justeres ud fra drøftelserne og materiale fra
styregruppen lægges i en mappe på
www.npthy.dk.
Ad b) Bestyrelsen godkendt den tredje
version af visionen.

3. Nationalpark TV
Bilag 3. Nationalpark TV – et oplæg til
beslutning

4. Nedsættelse af styregruppe for
FormidlingsNetværk NP Thy 2014-16
Bilag 4a. Indstilling fra styregruppen
Bilag 4b. Projektansøgning
Bilag 4c. Fremtidens formidling i de
danske nationalparker

EØA orienterede om, at der ikke længere er
udsigt til sort skærm, da sendesamvirket har
mulighed for at sende i januar og februar.
Bestyrelsen godkendte indstillingen og
godkendte, at Finn Jorsal repræsenterer
nationalparken i foreningens bestyrelse.
DS orienterede om, at den eksisterende
styregruppe gerne fortsætter.
JR foreslog, at www.npthy.dk bruges til
styregruppens materialer og nævnte, at der
kan være behov for flere møder end 2 årligt.
Bestyrelsen nedsatte styregruppen og
genvalgt DS som formand.
DS nævnte, at BigFive er en fælles beslutning
med de øvrige nationalparker og foreslog, at
formidlingsnetværket kan arbejde videre med
konceptet. Det blev godkendt.

5. Formandens vederlag i 2014
Sekretariatet indstiller, at formandens
timeforbrug for 2014 fastsættes til
30t/mdr. med henblik på udbetaling af
særskilt vederlag i 2014. Vederlaget, der
er på samme størrelse som i 2013, er
indeholdt i det godkendte budget.

OW overtog mødeledelsen vedr. punkt 5.

6. Orientering
a. Medfinansiering af cykelsti
b. Vang Sø
c. Lodbjerg Fyr (bilag 6a)
d. Budget 2014 (bilag 6b)

Ad a) EF orienterede om, at der i 2014 bliver
brug for en del midler til cykelstiprojektet, der
viste sig væsentligt større end det blev
præsenteret for bestyrelsen på sidste møde,
hvor budgettet blev godkendt. DS tager
initiativ til et møde ml. NST, TK og NPT mhp.

Bestyrelsen godkendte timeforbruget for
formanden.
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Bilag
Bilag
Bilag
til de

6a. Fondsansøgning Lodbjerg Fyr
6b. Budget 2014
6c. Forslag til emner i høringssvar
statslige vandplaner

7. Høringssvar til NST’s vandplaner (bilag
6c)

at søge yderligere midler tilvejebragt.
Ad b) JB orienterede om status for projektet.
Ad c) EF orienterede om, at Færchfonden har
bevilget 1,5 mio. kr på betingelse af projektet
gennemføres indenfor 2 år. Styregruppen
forventes at holde møde i januar.
Ad d)
EØA orienterede kort om forslaget til
høringssvar. JB fandt, at vi skal benytte
enhver mulighed vi har for at bidrage til
opfyldelsen af nationalparkens formål,
herunder også give et høringssvar. DS
nævnte, at indtil videre har man prioriteret
projekter, der leder til Limfjorden. Projektet
ved Flade Sø er et eksempel på, at der kan
rejses midler til det.
Bestyrelsen godkendte høringssvaret.

8. Emner til drøftelse i rådet

Vision og indhold i nationalparkcentret
DS opfordrede til, at rådets medlemmer også
kan bidrage med idéer til Nationalpark TV

9. Mødeplan - bestyrelsesmøder:
34. februar 2014 kl. 19-22
8. april 2014 kl. 19-22
18. juni 2014 kl. 19-22
27. august 2014 kl. 19-22
30. oktober 2014 kl. 19-22
15. december 2014 kl. 19-22

Bemærk, mødet i februar er fastsat til d. 4. jf.

10.Eventuelt

OR har fået en henvendelse med en
opfordring til, at Thy har et ”naturmøde”
svarende til ”kulturmødet” på Mors og
”folkemødet” på Bornholm.
JN og DS deltog i et ulvesymposium i Århus.
JN reklamerede for Historisk Årbog 2013.
EF takkede OW for sin indsats i
nationalparkens første år.

Med venlig hilsen

Ejner Frøkjær
bestyrelsesformand
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