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Referat:
1. Godkendelse af dagsorden Godkendt.
2. Godkendelse af referat (bilag 1) Godkendt.
3. Arbejdsgruppen vedr. erhvervsudvikling
a. oplæg vedr. nationalparkens indsats på erhvervsområdet (bilag 2) v. Jens
Roesgaard, formand for arbejdsgruppen vedr. erhvervsudvikling. Arbejdsgruppen
har drøftet notatet på et møde i mandags og anbefaler nogle ændringer i.f.t. det
fremsendte (omdelt på papir). Hvis arbejdsgruppen skal komme videre er der behov
for at sætte ressourcer af til en konsulent. Gruppen anbefaler, at bestyrelsen
beslutter at sætte indsats 1 og 2 i værk (250.000 kr i 2011 og 400.000 kr i 2012).
Indsats 2 vil betyde, at man får gavn af en international ordning. Arbejdsgruppen
har desuden forslag til, hvilke konsulentvirksomheder, der kunne inddrages.
Bestyrelsen understregede vigtigheden af, at relevante samarbejdsparter/erhverv
deltager aktivt i projektudvikling og også bidrager økonomisk til medfinansiering
(arbejdstimer og/eller kroner). DSV foreslog, at man fastlægger en strategi før der
søges midler. JN foreslog, at certificeringen af fødevarevirksomheder fastlægges
snarest. HB nævnte, at et oplæg omkring brug af logo på fødevarer vil være med på
næste bestyrelsesmøde. Bestyrelse vedtog, at de 250.000 kr i 2011 der var afsat til
erhvervsudviklingsstrategi disponeres som foreslået til to indsatsområder. Indsatsen
evalueres inden der indgåes aftale for 2012.
4. Naturprojekter, herunder oplæg vedr. naturovervågning (bilag 6). Forslaget til strategi
vedr. naturovervågning er et udgangspunkt for senere stillingtagen til konkrete
overvågningsprojekter. Bestyrelsen efterspurgte en klarere oversigt over, hvordan
strategien matcher det, som fx Naturstyrelsen og Thisted Kommune er forpligtet til.

5. Orientering fra formand, øvrige bestyrelse og sekretariat
a. Lejekontrakt vedr. Lodbjerg Fyr (bilag 3). EF: der er indgået en 30-årig aftale, som
supplerer samarbejdsaftalen mellem Thisted Kommune, Naturstyrelsen og
Nationalpark Thy.
b. Arbejdsgruppen vedr. professionalisering af arbejdsgrupper EF – der er holdt et
møde i dag. Et oplæg er under udarbejdelse til drøftelse på næste bestyrelsesmøde.
c. Praktikanter m.m. i nationalparksekretariatet EØA nævnte, at to praktikanter i
øjeblikket bidrager med arbejde i Nationalpark Thy.
d. AFF-projektet. DSV nævnte, at fonden var på besøg i torsdags til et møde og en
prøvetur på cykelstien, herunder drøftelse af mulige justeringer af projektet, bl.a.
omkring formidling ved Agger Tange og forbindelser til cykelstierne i området.
Forslaget fra fonden var, at alle ændringer til projektet samles til næste
bestyrelsesmøde i juni 2012 med ansøgningsfrist i maj 2012.
e. Hans vedr. DR. Hans nævnte, at der i DR var en udsendelse i rækken Kyst til kyst,
hvor DR har haft den opfattelse, at DSV var leder af nationalparken. HB har klaget
til DR, som har beklaget fejlen. JN fandt, at der var mange fejl i udsendelsen. SW
fandt det beklageligt, at der var så mange fejl, for Visit Nordjylland har skudt en del
midler ind i projektet. DSV nævnte, at hun ikke har sagt hun var leder af
nationalparken.
6. Nationalparkcenter Thy (bilag 4). EF nævnte, at gerne så, at man får lavet forberedelser til
at komme videre. OW refererede drøftelserne på møde i Thisted Kommunes økonomiudvalg
forud for møde i byrådet d. 22. august. I økonomiudvalget var der flertal for af lade de
lokale folketingsmedlemmer undersøge, om Folketinget kan tage en hurtig beslutning om
at nationalparken kan bygge i Stenbjerg. DSV understregede, at det i sidste ende er
naturklagenævnet, der kan afgøre sådanne sager. Bestyrelsen blev enige om at afvente
byrådets afgørelse og evt. afholde et ekstraordinært bestyrelsesmøde forud for en
igangsættelse af en videre proces.
7. Friluftsknudepunkt Agger Tange, herunder formidling (bilag 5) EØA orienterede om, at
ansøgningen vedr. formidling er udskudt til behandling i Arbejdsmarkedets Feriefonds
bestyrelse i juni 2012 (sammen med øvrige ændringer af cykelstiprojektet). TE nævnte, at
der har været afholdt licitation med det resultat at et firma lå væsentligt lavere end de
øvrige, dog 150.000 kr over det budgetterede. TE opfordrede bestyrelsen til at give
styregruppen kompetence til en videre beslutning på baggrund af meldingerne fra Lokaleog Anlægsfonden og Thisted Kommune. Det var der opbakning til.
8. Tilrettelæggelse af budgetproceduren inkl. evaluering. EØA gennemgik processen i 2010 og
de ændringer, der så er lagt op til i 2011, hvor der på baggrund af indkomne forslag
præsenteres et første udkast til budget 2012 på dagens møde. Bestyrelsen har en frist til
1. september til at komme med tilbagemeldinger. Budgettet drøftes på rådsmøde d. 12.
september og på bestyrelsesmøde d. 6. oktober. Endelig vedtagelse sker på mødet i
november.
9. Budgetopfølgning 1. halvår 2011 (bilag 7) og revision af budget 2011. EF nævnte, at det
bedst mulige overblik er skabt pr. 10. august. Overblikket viser et forventet årsforbrug og
en forventet overførsel til cykelstiprojektet – strækningen mellem Agger og færgehavnen,
som Naturstyrelsen ikke kan gennemføre i år. Det har været et stort manuelt arbejde at få
overblikket skabt og der er en række problemstillinger, som ikke er løst, fx kontering af løn
på projekter, bogføring af indtægter m.m. Bestyrelsen fandt, at der er behov for et
gennemskueligt regnskab og at aftalen med Naturstyrelsen bør tages op til overvejelse,
hvis ikke de kan levere det, der er behov for. Der var forslag til eventuelle yderligere
projekter til iværksættelse i efteråret fra sekretariatet og DSV. Flere fandt det vigtigt, at
det for projekter på statslige arealer tydeliggøres, hvor omfanget ligger ud over, hvad man
må forvente Naturstyrelsen gør. Bestyrelsen godkendte at bruge midler til naturfilmen om
Ålvand Klithede, som er støttet af Snedsted Nørhå Sparekasses Jubilæumsfond, samt at
genoptrykke foldere i det omfang, der er behov. Bestyrelsen fandt ikke tidspunktet det
rigtige at tage beslutning om yderligere projekter. Det blev foreslået at lave et katalog til
næste møde over mulige projekter med en mere udførlig beskrivelse af, hvad de
indeholder. Det blev understreget, at emnerne selvfølgelig skal relatere sig til
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nationalparkplanen. SW opfordrede til at man overvejer en strategi for, hvad
hjemmesidemediet skal bruges til.
10. Udkast til budget 2012 (bilag 8). JF foreslog, at der skal være en linje til friluftsliv.
Budgettet blev godkendt som et første udkast. Bestyrelsen melder tilbage senest 1.
september med forslag til ændringer mhp. behandling.
11. Endeligt program for ekskursionen d. 19-20. august til Sjælland, Møn og Fyn (bilag 9). En
mappe med uddybende materiale om ekskursionens mål blev uddelt.
12. Mødeplan Emnet blev ikke drøftet.
13. Evt. HB vil gerne at der på næste møde redegøres for, hvad der kræves for at kunne se
nationalpark TV efter 1. januar. En DVD med uddrag fra Nationalpark TV blev uddelt.
DVD’en vil blive solgt i nationalparkens besøgscenter i Stenbjerg.

