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Noter:
1. Godkendelse af dagsorden og referater fra ordinært møde 17.
august og ekstraordinært møde 5. september (bilag 1 + 1a). EF
indledte med at byde velkommen til Jens Brolev og forklare hans
tilstedeværelse v. forelæggelsen af punkt 2. Dagsorden og
referater blev godkendt.
2. Nationalparkcenter Thy – den fremtidige proces (bilag 2) EF
indledte, herunder beklagede de unøjagtigheder, der var i artiklen i
Thisted Dagblad. Det er bestyrelsen, der tager beslutninger og det
er vigtigt, at processen følges ad i bestyrelse og råd. Der
planlægges en fælles rundtur d. 3. december.
a. Godkendelse af kommissorium for styregruppen (bilag 2a).
JF fandt, at EØA bør stå som administrativt tilknyttet
styregruppen. Det blev besluttet at gøre referencegruppen
til en styregruppe, med EØA som administrativt tilknyttet.
Kommissoriet revideres i forhold til dette samt præcisering
af, at man planlægger efter etablering af et
nationalparkcenter i indeværende planperiode. Der var
enighed om, at processen består af flere parallelle spor og
at indhold og placering er forbundne elementer. DSV
foreslog, at der lægges en plan for, hvilke emner der drøftes
på de kommende bestyrelsesmøder.
b. Nationalparkcenterforslag fra Karl Erik Jensen (bilag 2b). En
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enkelt fandt, at placeringsforslaget bør medtages i en besigtigelse, men samlet set
fandt bestyrelsen ikke, at forslaget skulle medtages i det videre arbejde.
c. Bruttoliste over placeringsmuligheder inkl. kort (bilag 2c). EF nævnte, at MK
telefonisk har foreslået, at en placering ved Bøgestedrendekrydset medtages.
Sekretariatet har modtaget yderligere et brev fra foreninger i Stenbjerg. Bestyrelsen
drøftede de foreslåede indsnævringer af mulighederne. Bestyrelsen var enige om at
arbejde videre med 5-6 forskellige placeringsmuligheder: Sydligt i Klitmøller nord
for Trøjborgvej; sydligt i Klitmøller i tilknytning til skydeterrænet; i tilknytning til ppladsen på Hawblink nord for Vorupør; ved landingspladsen i Vorupør, samt nordøst
for Bøgstedrendekrydset. Bestyrelsen var desuden enige om at afsøge eventuelle
andre muligheder i tilknytning til Stenbjerg.
3. Nationalparkens økonomi. EF foreslog, at rammeredegørelse drøftes før
økonomiopfølgningen.
a. Rammeredegørelse til Finansministeriet over forventet forbrug og overførsel af
midler til 2012 (bilag 3b). Naturstyrelsen henvendte sig i en mail til alle ”enheder”
om en ”rammeredegørelse” til Finansministeriet over forventet årsforbrug og
overførsel af midler fra 2011 til 2012. EF har brugt anledningen til at gøre styrelsen
opmærksom på, at nationalparkerne ikke er en enhed under Naturstyrelsen og at
mulighederne for økonomiopfølgning ikke har været tilfredsstillende. Dialogen har
medført øget fokus fra styrelsen på de uafklarede ting omkring regnskab og
budgetopfølgning.
b. Økonomiopfølgning, 3. kvartalsrapport 2011 Bilag 3a blev udleveret til mødet. Ejner
nævnte, at Naturstyrelsen har ageret i forhold til de udeståender. EØA nævnte, at
kvartalsrapporterne nu er næsten på plads, bortset fra at få lønnen fordelt på
opgaver. En løsning på dette er under udarbejdelse. Det er formentlig usikkert, om
byggeriet på Agger Tange bliver fuldført i år, idet kontrakten endnu er ikke på plads.
c. Budget 2012 (bilag 3c). EF indledte med, at dette er en 2. behandling af budgettet,
hvor der stadig er en pæn overbudgettering. Han foreslog en sidste frist for input d.
21. oktober. Budgettet medtages på rådsmøde 8. november mhp. prioritering og
endelig beslutning på bestyrelsesmødet sidst i november. DSV foreslog, at der
overbudgetteres. EØA nævnte, at Naturstyrelsen finder overbudgettering uheldig og
foreslog, at have en liste over yderligere emner, man kan tage med ved
budgetrevisioner. JF foreslog, at der laves en redegørelse om Naturstyrelsens
opgaver og økonomi i forhold til nationalparkens opgaver og økonomi. DSV nævnte,
at der for alle de foreslåede projekters vedkommende er tale om yderligere tiltag
udover hvad styrelsen har mulighed for og at det er særligt synlige projekter, der
kan profilere nationalparken og vise publikum, at man har nogle gode faciliteter.
DSV lovede at udarbejde en redegørelse. DSV foreslog desuden, at projektet med
en bålhytte kunne bruges i en ansøgning til Friluftsrådets konkurrence og dermed
tages ud af budget 2012.
d. Ansøgninger om tilskud (bilag 3d)
i. Fotobog om Nationalpark Thy (bilag 3e). Dele af bogen blev kort
præsenteret. SW nævnte, at bogen udover at kunne sælges også er oplagt
som gave. Bestyrelsen vedtog at støtte bogprojektet med køb af 700 bøger
til udsalgspris (ex moms) med to betingelser: At bogen korrekturlæses med
både natur- og kulturhistoriske briller, samt at bogen ikke genoptrykkes før
nationalparken har solgt sine eksemplarer.
ii. Plakater, postkort m.m. (bilag 3f). SW foreslog, at Thy Turistforening
påtager sig en sådan opgave, men at de kun ønsker at have nogle i
kommission. SW fandt, at distributionen kan være svær og at der næppe kan
sælges 400 stk. Bestyrelsen besluttede, ikke at støtte ansøgningen om et
samarbejde om plakater m.m.
4. Orientering fra formand, øvrige bestyrelse og sekretariat
a. Nationalparkernes Formandsforum. EF nævnte, at Formandsforum havde møde i
september om tv, hjemmeside og strukturering af samarbejdet. Der sendes et brev
snarest til den nye miljøminister Ida Auken til orientering om det uformelle
samarbejde.
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b. DOF’s repræsentant i bestyrelsen EØA orienterede om, at der pga. folketingsvalget
endnu ikke er en afklaring på DOF’s ansøgning om forlængelse af Henriette Tøttrups
orlov. JSK deltager derfor på dette møde som observatør uden stemmeret.
c. Friluftsrådets konkurrence vedr. friluftsliv. EØA uddelte materiale om konkurrencen
og opfordrede til at man spreder budskabet. Flere eksemplarer kan fås hos
sekretariatet. Et medlem til dommerkomitéen udvælges på næste møde.
d. Nationalpark TV og samarbejde med andre nationalparker. Når tv-signalerne lægges
om i januar 2012 kræves en MPEG4 boks eller et TV, der kan tage dette format
samt en stueantenne. Kanal Midt-Vest og Kanal Nord på MUX1 er dog ikke en
”must-carry-kanal”. Dvs. hvis man får en pakke via en tv-udbyder bør man kontakte
sin tv-udbyder og høre, om man fortsat kan se Kanal Midt-Vest el. tilsvarende.
Udover dette er der en mulighed for at TV2-regionerne vil sende Nationalpark TV.
Deres kanal er must-carry, så den skulle alle kunne se (forudsat man kan tage
MPEG4-formatet). NP Vadehavet er interesseret i at høre mere om mulighederne for
et samarbejde om Nationalpark TV. EØA deltager i et bestyrelsesmøde d. 12.
oktober.
Erhvervsudvikling i Nationalpark Thy (bilag 4). HB præsenterede kort oplægget. Han
foreslog, at man overvejer, om der skal et bestyrelsesmedlem med i et
certificeringsudvalg.
a. Udkast til erhvervsstrategi (bilag 4a). Bestyrelsen vedtog strategien.
b. Retningslinjer for brug af nationalparkens logo i relation til fødevarer (bilag 4b). LM
fandt det vigtigt, at der kommer produkter som relaterer sig mere til nationalparken
og at man med et logo kan se, hvor det kommer fra. Det blev besluttet at vedtage
forslaget omkring retningslinjer, dog således at der ikke stilles krav om at
produkterne så vidt muligt skal være økologiske, eller at produkterne er dyrket (de
kan også være vilde). Bestyrelsen besluttede desuden, at forarbejdningen så vidt
muligt bør ske i lokalområdet. Retningslinjerne tilrettes med bestyrelsens forslag. EF
foreslog, at der i certificeringsudvalget er en, som kommer fra bestyrelsen. JN
foreslog, at man bruger erfaringer fra Vadehavet. EF blev valgt og deltager i næste
møde i erhvervsgruppen.
c. Ansøgninger om brug af logo. Ansøgningerne behandles af certificeringsudvalget.
i. Netværket bag ”Smag på Nationalpark Thy produkter” (bilag 4c)
ii. Mogens Larsen (bilag 4d)
iii. Nordthy Biavlerforening (bilag 4e)
Oplæg vedr. professionalisering af arbejdsgrupper (bilag 5). Bestyrelsen godkendte
oplægget.
Igangsætning af en evaluering af bestyrelsens og rådets første periode. EF nævnte, at som
Danmarks første nationalpark skylder bestyrelsen at evaluere, hvordan opstarten af
nationalparken har været – og at bestyrelsen idag træffer beslutning om at sætte
processen igang. Han opfordrede til, at de enkelte drøfter emnet med deres egne
organisationer.
Mødeplan, inkl. drøftelse af fælles ekskursion i marts-maj 2012. Der planlægges en fælles
ekskursion til udlandet 10-13. maj 2012.
a. Bestyrelsesmøde 29. november kl 19-22. Mødet holdes på Museumscenter
Hanstholm med en rundtur kl. 18-19.
b. Fælles møde ml. råd og bestyrelse d. 3. december kl. 9-14
c. 19. januar kl. 19-22
d. 19. marts kl. 19-22
e. 2. maj kl. 17-22
f. 19. juni kl. 19-22
Evt.

