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Møde i Nationalpark Thys råd
Mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup, d. 28. maj d. kl. 17-19
Sandwich til de, der har tilmeldt sig kl. 16.30

J.nr.
Ref.: EØA
Dato: 28. maj 2013

Deltagere:
Mads, Elsemarie, H.Chr., Jens R., Willy, Knud, Niels, Gunda, Jørn, Ole, Helge, Harald, Jon, Grethe, Jens
Otto, Nicolaj
Ib
Else, Signe, Rigmor & Ole
Afbud: Frede & Finn
Referat
1. Godkendelse af dagsorden og referat
2. Præsentation af udvalgte arbejdsområder:
a. Nationalpark TV v. Rigmor & Ole
b. Naturprojekter v. Signe

Dagsorden og referat blev godkendt

3. Kort introduktion til organisationen
Nationalpark Thy

Emne til næste rådsmøde: medlemmer til en
arbejdsgruppe vedr. naturovervågning.
Naturens besøgsvenner, Biologisk Forening
for Nordvestjylland
Powerpoint lægges i mødemappen på
www.npthy.dk

4. Forretningsorden for det første
nationalparkråd (bilag 1)

Blev gennemgået og godkendes på næste
møde.

5. Orientering fra formand og sekretariat
a. Rådets repræsentation i
bestyrelsen: Jens Roesgaard og
Grethe Mejlgaard
b. Dialogforum
c. Lodbjerg Fyr
d. Nationalparkcenter Thy (bilag 2a
og 2 b)
e. Idéer til arbejdsprogram 2014
udfra Nationalparkplan 2010-2016

a: Førstkommende bestyrelsesmøde er 11.
juni. Referater ligger tilgængelige på
www.npthy.dk. Rådsmøder planlægges ift.
bestyrelsesmøder.
b: Dialogforum foreslås videreført som et
ikke-besluttende organ, der koordinerer
samarbejdet. Noter er tilgængelige på
www.npthy.dk.
c: Der var forslag om også at overveje
socialøkonomiske projekter. Rådet holdes
løbende orienteret med mulighed for at
medvirke.
d: Bestyrelsen har besluttet, at centret skal
ligge i Vorupør. Har man lyst at medvirke i en
evt. styregruppe for rådet, må man gerne
melde sig.
e: Tænk over, hvad man gerne ser på
arbejdsprogrammet i 2014 mhp. drøftelse i
august.
JR gennemgik kort. Det henstilles til at man
holder sig orienteret.

6. Gennemgang af status for arbejdsgrupper
(bilag 3)

7. Mødeplan
a. Rådsmøde 22. august kl. 17-19
(sandwich fra kl. 16.30)
b. Fælles møde med bestyrelsen –
flyttet til mandag d. 9. september
kl. 19-22
c. Rådsmøde i november
8. Evt.

JR: Der kan evt. blive behov for et møde i
oktober.

5. november kl. 17-19 (sandwich fra 16.30)
De enkelte arbejdsgrupper foreslås at give en
kort status om arbejdet på rådsmøder.
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