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Møde i Nationalpark Thys råd
Søholt, d. 12. september kl. 17-19
Deltagere:
Jens Roesgaard (JR)
Jens Brolev (JB)
Elsemarie Kragh Nielsen (EKN)
Gunda Odgaard (GO)
Hans Chr. Mikkelsen (HCM)
Harry Hjaltelin (HH)
Flemming Holler (FH)
Jan S. Kristensen (JSK)
Niels Odder (NO)
Søren Hansen (SH)
Finn Jorsal (FJ)
Jon Johnsen (JJ)

J.nr.
Ref.: EØA
Dato: 14. september 2011

Sekretariatet
Else Østergaard Andersen (referent)
Afbud:
Harald Nielsen
Henrik Bak
Mads Kjærgaard
Thomas Norskov Kristensen
Eigil T. Andersen (ETA)
Referat:
1. Godkendelse af dagsorden og referat. JR nævnte, at han har været i kontakt med familien
Federspiel, som har takket nej til at medvirke i rådet. Dagsorden og referat blev godkendt.
Bo Immersen vil fortælle om FormidlingsNetværk Nationalpark Thy på næste rådsmøde.
2. Orientering fra formand, øvrige bestyrelse og sekretariat.
a. Budget 2012. JR nævnte, at fokusområder for 2012 samt budget godkendes i
bestyrelsen på møde i slutningen af november. Rådsmedlemmer er velkomne til at
bidrage med begrundede forslag, til drøftelse på rådsmøde i november.
b. Udpegningsperioder. JR orienterede om, at bestyrelsens og rådets periode udløber
med udgangen af 2012. En evaluering af bestyrelse og råd forventes drøftet i løbet
af vinteren på et fælles møde. Forskellige emner i den henseende blev kort drøftet,
herunder fx rådets repræsentation i bestyrelsen, dialogforum. Der var opbakning til,
at rådet drøfter sit bidrag til evalueringen forud for et fælles møde.
c. EKN orienterede om bestyrelsesmødet d. 17. august, studietur til København, Møn
og Fyn 19-20. august samt ekstraordinært møde d. 5. september.
d. EØA nævnte, at byggeprojektet ved færgelejet på Agger Tange sættes i værk i
efteråret.
e. NO nævnte, at arbejdsgruppen vedr. forskning arbejder med forslag til hjemmeside
og indretning af en studenterlejlighed på Lodbjerg Fyr.
f. EØA nævnte, at der er søgt, men ikke bevilget, landsdækkende sendetilladelse. Evt.
samarbejde om tv drøftes med nationalparkerne i Mols Bjerge og Vadehavet.
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g. FJ nævnte, at styregruppen for FormidlingsNetværket har haft møde og især drøftet
muligheder for cykelturisme i samarbejde med Dansk Cyklistforbund.
Nationalparkcenter Thy (bilag 1). JR fandt, at processen i de kommende måneder skal
fastlægges, herunder kriterier for udvælgelse af placering. Han opfordrede til, at rådet
stiller sig til rådighed for bestyrelsen i processen og opfordrede JB til at bringe det med til
møde i styregruppen. JJ anbefalede, at drøftelserne holdes tæt imellem bestyrelse og råd
og at der skabes enighed om indhold og placering før kommunen inddrages. NO foreslog,
at styregruppen kommer med opgaver til rådet, herunder ekskursioner til relevante
lokaliteter. HH fandt, at det vigtigste er at processen i rådet spiller sammen med processen
i bestyrelsen. EKN nævnte, at på Geocenter Møns Klint var det afgørende, at kommunen
var involveret i projektet. JJ foreslog, at kommunen involveres på borgmesterniveau. JB
nævnte, at styregruppen for Nationalparkcentret forventes at skulle mødes ofte og at det
kan være hensigtsmæssigt, at der af og til inviteres til et ekstraordinært rådsmøde. På
fredag kl. 13 mødes styregruppen for at lægge en plan for processen.
Udkast til erhvervsstrategi (bilag 2), herunder forslag vedr. brug af logo i tilknytning til
fødevarer (bilag 3). JR nævnte, at det ligger arbejdsgruppen på sinde, at der sættes et
arbejde i værk og anmodede om, at rådets medlemmer bakker op om strategien. SH
nævnte, at hvis ikke bestyrelsen beslutter sig for denne strategi, nedlægger
arbejdsgruppen sig selv. Rådet anbefalede udkastet til strategien mhp. beslutning i
bestyrelsen. Forslaget vedr. brug af logo blev anbefalet mhp. beslutning i bestyrelsen.
Oplæg vedr. professionalisering af arbejdsgrupper m.m. (bilag 4) NO fandt, at det bør
gøres klarere, hvad referencegrupper er. Han foreslog, at formanden end et råds- eller
bestyrelsesmedlem. FJ fandt det vigtigt at der altid er en direkte forbindelse til
nationalparken og at der er en ansvarlig. JB foreslog at synliggøre grupperne på
intranettet. Rådet bakkede op om oplægget
Mødeplan:
a. 8. november kl. 17-20.
b. 10. januar
Evt. JJ foreslog webcast fra udvalgte lokaliteter i nationalparken på hjemmeside og/eller
Nationalpark TV. Pga. et teknisk uheld, sendes referatet ud i udkast som vanligt med
mulighed for at korrigere referatet.

