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J.nr.
Ref.: EØA
Dato: 24. oktober 2013

Rådsmøde d. 24. oktober kl. 17-19
Sted: Hotel Thinggaard, Hurup
Deltagere
Jens Roesgaard, Willy Mardal, Elsemarie Kragh Nielsen, Mads Kjærgaard, Nicolaj Nicolajsen,
Grethe Mejlgaard, Ib Nord Nielsen, Gunda Odgaard, Jørn Schjøtler, Helge Yde, H.Chr.
Mikkelsen, Harald Nielsen, Niels Eriksen. Else Østergaard Andersen (referent)
Afbud: Knud Holck Andersen, Finn Jorsal, Frede Østergaard, Jon Johnsen & Jens Otto Madsen
Referat:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Budget 2014
Bilag 1. Følger d. 22. oktober

Dagsordenen blev godkendt.
Rådet anbefalede bestyrelsen, at budgettet
godkendes med forslag til nye aktiviteter
(benævnt prioriterede aktiviteter). Rådet
fandt dog, at man bør finde et andet og bedre
navn end ”Big5”.
Rådet bemærker desuden, at indsatsen
overfor Rynket Rose næppe kan klares med
frivilligt arbejde.
Rådet forstod, at de ikke-prioriterede emner
kan prioriteres, såfremt nogle af de
prioriterede ikke kan gennemføres.
Rådet anbefaler, at der til næste år er
mulighed for at bearbejde et budget i en ad
hoc arbejdsgruppe.

3. Drøftelse af dialogforum mhp. råd til
bestyrelsen

Rådet fandt anledning til at give et råd til
bestyrelsen om at nedsætte et dialogforum
igen for at sikre det gode samarbejde.

Bilag 2.
4. Planlægning af møder
a. Frekvens og timing
b. Tidspunkt og længde
Bilag 3.

Rådet foreslår, at rådsmøder planlægges 2-3
uger forud for bestyrelsesmøder af hensyn til
muligheden for at give råd til bestyrelsen,
samt at der holdes møde i dialogforum ca. 2
uger efter et bestyrelsesmøde.
Der blev ikke fundet anledning til at ændre på

mødetidspunkterne.
5. Styregruppe for Nationalparkcenter Thy –
forslag om rådets repræsentation

Rådet anbefalede, at rådet høres i forbindelse
med tilblivelsen af kommissoriet og i andre
væsentlige emner i relation til
nationalparkcentret mhp. på at få et fælles
fodslaw. Det blev besluttet, at Esben deltager
på det næste rådsmøde, der også indeholder
et oprids af forløbet hidtil.
Rådet anbefalede, at der er lige mange rådsog bestyrelsesmedlemmer i styregruppen og
valgte Jens Roesgaard som 1. kandidat og
Ole Steen Larsen som 2. kandidat.

6. Forslag til bestyrelsen om fast punkt vedr.
rådet

Rådet anbefaler bestyrelsen på hvert møde at
have et fast punkt ”Emner til drøftelse i
nationalparkrådet og tilbagemelding til rådet”.

7. Orientering
a. Bestyrelsesmedlemmer
b. Arbejdsgrupper
c. Sekretariat

Ad a: Sidste bestyrelsesmøde:
Nationalparkcenter, Nationalpark TV, budget,
ansættelse af formidlingskoordinator.
Dagsorden til næste møde er lagt på d.d.
Ad b: Naturovervågning – har holdt 1. møde
og drøftet hvem der kan rådgive om opgaven.
Formidlingsnetværket – guider på busser
m.m. skal alle være nationalparkpartnere
(gennemført kurser inden sommer 2014).
Referater m.m. kan læses på
http://nationalparkthy.wordpress.com/
Vang Sø – Rambøll er i gang med at
undersøge mulighederne og har to scenarier.
Erhvervsudvikling – der arbejdes især med
det rekreative landskab, afgræsning,
revitalisering af sommerhuse,
cykelstibelægning, certificering af fødevarer,
det grønne møbel, kommercialisering af
sankning, kysten som servicelandskab.
Krondyr – der ventes iværksat et nyt forsøg
på at indfange dyr i løbet af vinteren.
Ad c: Nationalpark TV – der er nu to scenarier
tilbage: et som medlem af en forening der
søger sendetilladelse på Kanal Midt-Vest og et
sponsorscenarium m. TV Midt-Vest.

8. Næste møde: onsdag d. 4. december kl.
17-19.

Emner: Nationalparkcenter Thy og
erhvervsudvikling

9. Eventuelt

JR ønskede BFN tillykke med en nyudgivet
bog om ringmærkning gennem 40 år.
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