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Kirkevej 9
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Tlf. 72 54 15 00
CVR: 32995462
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thy@danmarksnationalparker.dk
www.nationalparkthy.dk

J.nr. 
Ref. eloes

Den 13. oktober 2016

Referat fra rådsmøde       
Tid: Torsdag d. 13. oktober kl. 17-19 (sandwich fra kl. 16.30) 
Sted: Mødelokale 1, Kirkevej 9, 7760 Hurup 
Til-/afmelding til mødet (senest tirsdag d. 11. oktober): 
http://doodle.com/poll/y2k8wk6zkm72fsry   
 
Deltagere:  
Jens Roesgaard, Willy Mardal, Grethe Mejlgaard, Hans Chr. 
Mikkelsen, Ib Nord Nielsen, Jon Johnsen, Jørn Schjøtler, Mads 
Kjærgaard, Ole Steen Larsen, Finn Jorsal, Helge Yde 
  
Sekretariatet: 
Torbjørn Tarp (vedr. 1), Esben Broe (vedr. 2), Else Østergaard 
Andersen (referent) 
 
Afbud: 
Elsemarie Kragh Nielsen, Frede Østergaard, Harald Nielsen, Jens 
Otto Madsen, Knud Holch Andersen, Nicolaj Nicolajsen, Niels 
Eriksen. Thy Turistforenings plads er stadig vakant.  
 
Dagsorden 
1. Orientering om naturprojekter på 

private arealer v. Torbjørn Tarp 
 

TT gav en kort orientering om 
igangværende projekter.  

2. Orientering om ”Trædesten til 
naturen” v. Esben Broe 
 
Bilag 2. Udkast til 
projektbeskrivelse ”Trædesten til 
naturen” 
 

EB orienterede om ”Trædesten 
til naturen”.  

3. Budget 2017  
 
Bilag 3a. Forslag fra 
Naturstyrelsen til budget 2017 
Bilag 3b. Bemærkninger til 
forslag til budget 2017 
Bilag 3c. Udkast til Budget 2017 
 

JR fandt, at det indkomne 
forslag har principiel karakter, 
hvorfor det drøftes på 
rådsmødet. Et enigt råd fandt, 
at der ikke bør bevilges midler 
til driften, idet det i 2010 blev 
tilkendegivet og aftalt, at 
Naturstyrelsen afholdt 
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driftsudgifterne. 
   

4. Overgang til ny funktionsperiode – 
forslag til sammensætning af 
rådet i den næste periode 
 
Bilag 4. Notat vedr. overgang til 
ny funktionsperiode 
 

Alle tilstedeværende 
tilkendegav, hvorvidt deres 
organisationer var interesseret i 
fortsat at være repræsenteret 
(listen er vedhæftet referatet).  
 
JR nævnte, at der i den første 
periode var et associeret 
medlem: Thomas Federspiel. 
Denne mulighed kunne være 
der også i en tredje periode.  
 
Såfremt bestyrelsens 
sammensætning ændres, finder 
rådet ikke der er problem med 
at organisationer har 
repræsentanter både i 
bestyrelsen og rådet. Hvis der 
er foreninger, der ikke får en 
plads i en næste bestyrelse, bør 
de tilbydes en plads i rådet.  
 
Såfremt der er nye 
organisationer, der ønsker en 
plads, finder rådet, at det kan 
være en mulighed fx gennem 
omtale i medierne. Det blev 
foreslået, at man bl.a. kunne 
spørge Ungdomsrådet i Thy, om 
de kunne have lyst at medvirke 
i en næste periode.   
 

5. Orientering 
a. Nyt fra bestyrelsen 
b. Nyt fra dialogforum 
c. Styregruppen vedr. sårbar 

natur, friluftsliv og 
faciliteter 

d. Nyt fra sekretariatet 
 

Ad a) JR nævnte kort 
dagsordenspunkterne til 
bestyrelsesmødet d. 27. 
oktober. Materialet er klar i 
mødemappen på www.npthy.dk.  
 
Ad b) Dagens emner blev 
drøftet på møde i dialogforum i 
tirsdags.  
 
Ad c) Der holdes møde d. 25. 
oktober.  
 
Ad d) Flight of the Swans sætter 
fokus på pibesvaner. Måske 
kommer de til Nationalpark Thy. 
Følge rejsen på 
”flightoftheswans.com”.  
 

6. Mødeplan 2016 
a. Tirsdag d. 6. dec. 

FJ kan ikke deltage næste gang 
og siger tak for denne gang.  
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7. Eventuelt 
 

Helge Røjle fra DR har lavet en 
undersøgelse, der viser, at der 
er skabt 109 arbejdspladser på 
baggrund af Nationalpark Thy 
og Cold Hawaii.  
 
Nationalpark Mols Bjerge 
kommer på besøg d. 31. 
oktober / 1. november.  

8. Godkendelse af referat 
 

Referatet blev godkendt.  

 

Bilag til referatet  

Interessen for eksisterende rådsrepræsentanter i at indgå i en 
næste funktionsperiode i nationalparkrådet i Nationalpark Thy:  

 

Nationalparkrådet i Nationalpark Thy

2009-2012 2013-16 2017-20

De uniformerede ungdomskorps ja ja ja, gerne

Jægerne i Thy ja ja ja, gerne

Danmarks Naturfredningsforening ja ja ja, gerne

Danmarks Idrætsforbund ja ja ja, gerne

Foreningen af Lodsejere i Nationalpark Thy ja ja ja, gerne

Friluftsrådet ja ja ja, gerne

Landsbygruppen Thy ja ja ja, gerne

Egnshistorisk Forening for Sydthy ja ja ja, gerne

Biologisk Forening for Nordvestjylland ja ja ja, gerne

Historisk Samfund for Thy og Vester Hanherred ja ja ja, gerne

Sammenslutningen af Økologiske Producenter i Nationalpark Thy ja ja ja, gerne

Landbruget i Thy ja ja ja, gerne

Friends of Cold Hawaii nej ja ja, gerne

Nordvestjysk Golfklub nej ja ja, gerne

Thylands Sportsfiskerforening ja ja nej tak

Støtteforeningen for Nationalpark Thy ja ja undersøges

Ligeværd Thy-Mors ja ja undersøges

Ungdomsuddannelserne i Thy ja ja undersøges

Thy Turistforening ja ja undersøges

Associeret medlem af rådet ja nej


