
 
 

 

Referat fra rådsmøde  
den 11. juni kl. 16.30-18.30 
Hotel Thinggaard, Jernbanegade 5, Hurup 
 
Til- eller afmelding senest 5. juni: 
https://doodle.com/poll/racvuz2ufkdr2xbn 
 
Deltagere:  
Poul Nystrup Christensen, Charlotte Boie Andersen, 
Tage Leegaard, Knud Søgaard, Ole Steen Larsen, 
Willy Mardal, Jon Johnsen, Jesper Lousdal, Hans 
Chr. Mikkelsen, Torben Karlshøj, Mads Agerholm, 
Christine Schultz, Ditte Svendsen, Finn Jorsal, Jørn 
Schjøtler.  
 
Bestyrelsen: Torben Juul-Olsen 
 
Sekretariatet:  
Charlotte Ertebjerg Katholm (vedr. punkt 1), 
Cathrine Sørensen (vedr. punkt 3), Esben Colding 
Broe (vedr. punkt 3), Sophie Christensen (vedr. 
punkt 5), Else Østergaard Andersen (referent).  
 
Afbud: Helge Yde, Jeppe Pilgaard, Ib Nord Nielsen, 
Jytte Nielsen, Grethe Mejlgaard, Hans Chr. 
Jeppesen, Harald Nielsen 

 Nationalpark Thy
Kirkevej 9

7760 Hurup

Tlf.: 72 54 15 00
CVR: 32995462

EAN: 5798000860568

thy@danmarksnationalparker.dk
www.nationalparkthy.dk

Ref. ELOES
Den 11. juni 2018
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1.  
 

Præsentation af ny medarbejder:  

Charlotte Ertebjerg Katholm 

 Charlotte er ansat i stilingen som 
ekstra frivilligkoordinator og 
”fyrmoster” på Lodbjerg Fyr 

2.  
 

Nyt medlem af rådet for Friends of Cold Hawaii: 
Jens Therkelsen 

 PNC orienterede om, at FJ har 
besluttet at trække sig og afløses 
af Jens Therkelsen. PNC takkede 
FJ for indsatsen i rådet gennem 9 
år.   

3.  
 

Trædesten til naturen 

a. Lodbjerg Fyr 
b. Proces for revision af frivilligstrategi 
c. Masterplan for formidling 
d. Bevillinger 

Bilag 3a: Status vedr. Lodbjerg Fyr 

Bilag 3b: Status vedr. revision af frivilligstrategien 

 Ad a) ECB orienterede om, at 
restaureringen af Lodbjerg Fyr er 
sat godt i gang, men der er 
adgang mest muligt til tårnet.  

Ad b) CLS orienterede om 
processen for revision af frivillig-
strategien.  

Ad c) ECB orienterede om, at 
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konsulentfirmaet 2+1 er gået 
konkurs. Planen søges via Hanne 
Strager fra Advisory Board at 
blive klar til godkendelse i 
bestyrelsen i august. Museum Thy 
involveres i det konkrete projekt 
for formidling på Lodbjerg Fyr. 

Ad d) TJO nævnte, at de 10,4 mio. 
kr til Lodbjerg Fyr er fuldt 
finansieret på nuværende 
tidspunkt inkl. 10% af 
håndværkerudgifterne til 
uforudseelige udgifter.  

4.  
 

Budgetopfølgning 2. kvartal 

 

 EØA nævnte, at notatet er under 
udarbejdelse til bestyrelsesmødet i 
næste uge. Der skal skæres ca. 
200.000 kr i budgettet ud over at 
et fugleskjul udskydes til 2019. TL 
spurgte, om ikke der kan være en 
teknisk løsning fx en app, med en 
betaling for toiletbesøg. TJO 
nævnte, at de tre parter, der kan 
stå for driften tager idéen med.  

5.  
 

Naturmødet – evaluering  PNC nævnte, at der har været en 
god synlighed for NP Thy under 
dette års naturmøde. OSL 
foreslog, at der gøres noget mere 
systematisk for børn fx med 
undervisningsmateriale. Skab 
team-spirit før og efter dagen i 
standen. TL er kommet med i 
bestyrelsen for Naturmødet og de 
har et evalueringsmøde 19. juni. 
Der var opbakning til at fortsætte 
og til at være repræsenteret i 
debatterne.  

6.  
 

Samarbejdsaftale med EUC Nordvest 

Bilag 6: Udkast til samarbejdsaftale med EUC Nordvest 

 EØA orienterede kort om 
henvendelsen. Rådet indstillede til 
bestyrelsen at godkende aftalen. 
JJ fandt dog, at der skal rettes i 
opsigelsesfristen ift. eksisterende 
projekter, og at erstatningskravet 
kan slettes.  
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7.  
 

Mårhund – henvendelse fra jagtforeninger via 
Thisted Kommune 

Bilag 7: Notat vedr. mårhund 

 EØA orienterede kort om 
henvendelsen. OSL nævnte, at NP 
Vadehavet har igangsat en 
indsats. JJ fandt ikke, at 
nationalparken skal involvere sig 
økonomisk i bekæmpelsen. Rådet 
anbefalede bestyrelsen at bakke 
op om projektet.    

8.  
 

Orientering 

a. Fugleskjul på Agger Tange 
b. Toilet ved Lange Mole Vej på Agger Tange 
c. 10 års jubilæumsarrangement 7. september 
d. Kulturhistorisk Atlas - forprojekt 
e. Erstatning ifm. naturgenopretning 
f. Projekter i vores omverden: 

kystbynetværket, skibningsbåden, big data, 
gastroturisme, dialog med borgere i Lild 
Strand vedr. evt. udvidelse 

Bilag 8a: Accept fra Naturstyrelsen til opsætning af 
fugleskjul på Agger Tange 

Bilag 8b: Accept fra Naturstyrelsen til et partnerskab 
omkring drift af et genopført toilet på Agger Tange 

Bilag 8e: Korrespondance med miljø- og 
fødevareministeren vedr. muligheden for erstatning på 
privatejede arealer 

 Ad a) EØA orienterede om, at der 
søges dispensationer og tilladelser 
og at projektet søges opført i 
2019.  

Ad b) EØA orienterede om, at 
toilettet søges etableret af NP Thy 
med en partnerskabsaftale med 
Naturstyrelsen og Thisted 
Kommune. Tilladelser og 
dispensationer er søgt.  

Ad c) Tidspunktet er ca. kl. 16 og 
stedet er spejderpladsen ved 
Tandrup – Vandet Sø.  

Ad d) EØA orienterede om, at der 
arbejdes på en projektbeskrivelse 
på et forprojekt med Vester 
Vandet Sogn.  

Ad e) EØA orienterede kort om 
problemstillingen og at der ventes 
et møde med Miljøstyrelsen og 
Landbrugsstyrelsen inden 
sommerferien. JJ nævnte, at 
nationalparken kunne søge EU og 
stiller sig gerne til rådighed.  

Ad f) EØA orienterede kort om de 
forskellige projekter. JJ nævnte, 
at Lodsejerforeningen har 
deltaget i et møde med 
repræsentanter i Lildstrand, der 
er gået meget seriøst til arbejdet. 
TJO nævnte, at en eventuel 
udvidelse drøftes i bestyrelsen.  

9.  
 

Mødeplan 2018 

g. 21. august kl. 16.30-18.30   
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h. 1. oktober kl. 16.30-18.30 
i. 12. november kl. 16.30-18.30 

10.  
 

Eventuelt  OSL gjorde opmærksom på, at der 
er lavet en udviklingsplan for 
vestkysten. Der er desuden planer 
om pilgrimsvandringer i 
Nationalpark Thy. FJ nævnte, at 
han er blevet ambassadør for 
Realdanias indsats Underværker 
og gav en opfordring til at 
overveje projekter. 

CBA nævnte, at det d. 15. dec. Er 
175 år siden, Hanstholm Fyr 
første gang kastede lys over 
havet.   

11.  
 

Godkendelse af referat  Referatet blev godkendt.  

 


