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Ref. eloes
Den 30. oktober 2014

Bestyrelsesmøde 30. oktober 2014
Tid: kl. 19.00 – 22.00
Sted: Kirkevej 9, 7760 Hurup, Mødelokale 1, kld.
Deltagere: Ejner Frøkjær, Esben Oddershede, Tage Espersen, Jens
Brolev, Ingrid Agerholm, Bodil Gyldenkerne, Jens Roesgaard, Ole Riis,
Lars Torrild, Ditte Svendsen, Jytte Nielsen, Lone Mark (forsinket)
Sekretariatet: Esben Colding Broe (vedr. punkt 1) & Else Østergaard
Andersen (referent)
Afbud: Jan S. Kristensen, Grethe Mejlgaard, Niels Jørgen Pedersen
Dagsorden
1. Nationalparkcenter Thy
a. driftsøkonomien
b. anlægsfinansiering,
herunder fondsstrategien
c. dagene fra planværksted
d. indbudt stormøde i Vorupør
e. afgrænsning af konkurrence
og lokalplanområde
f. formidlingsstrategien
g. arbejdet med de tre
fyrtårne
h. seneste projektbeskrivelse
på intranettet
i. drøftelse af navn for det
kommende center

ECB gennemgik kort emnerne
og der var lejlighed til at spørge
ind til delemnerne. Der var
opbakning til at arbejde videre
med masterplanen for
formidling i regi af arbejdet med
formidling i revision af
nationalparkplanen. Der var
enighed om, at et nyt navn kan
overvejes.

Bilag 1a. Projektbeskrivelse
2. Revision af bestyrelsens
forretningsorden
Bilag 2. Udkast til revideret
forretningsorden

Formulering vedr. § 10 er blevet
til i samarbejde med
Naturstyrelsen, mens øvrige
foreslåede ændringer er
konsekvensrettelser i forhold til
praksis i øvrigt.
Forretningsordenen blev
revideret som foreslået.

3. Fremtid vedr. hjemmesiden
www.nationalparkthy.dk

Indstillingen blev drøftet og det
blev besluttet at fortsætte
samarbejdet.

Bilag 3a. Henvendelse fra
Naturstyrelsen
Bilag 3b. Redegørelse med
indstilling
4. Økonomiopfølgning 3. kvartal 2014
Bilag 4. Økonomiopfølgning

5. Budget 2015
Bilag 5a. Forslag til budget i
balance
Bilag 5b. Udkast til jobbeskrivelse

Økonomiopfølgningen blev taget
til efterretning om end der var
ønske om forbedring af
skemaet.
EØA nævnte, at der hvis
budgettet bliver godkendt som
indstillet, vil vederlaget til
bestyrelsesformandens være
godkendt (dvs. 30 t/mdr
fortsat).
JR nævnte, at rådet anbefaler
bestyrelsen at genoverveje
sandflugtsprojektet.
Det blev besluttet, at afsætte
20.000 kr til et sandflugtsseminar i 2015, samt 57.000 kr
til forbedringer af hjemmesiden.
Budgettet blev godkendt med
disse ændringer.

6. Certificering af non-food og
fødevarer

Indstillingen blev drøftet og alle
ansøgningerne godkendt som
ansøgt.

Bilag 6. Certificering
7. Nationalparkplan 2016-22
a. Oversigt over indkomne
forslag
b. Arbejdsgrupper og
procesplan
c. 1. udkast til redegørelse
(udleveres på mødet)
Bilag 7a. Indkomne forslag
Bilag 7b. Kommissorium for
arbejdsgrupper og procesplan
8. Orientering
a. Henvendelse vedr.
naturmøde
b. Flytning til andre lokaler,
Kirkevej 9 i Hurup

Ad a) en liste blev omdelt
sorteret på formål
Ad b) der er indtil videre fundet
4 formænd til 5 arbejdsgrupper
TE vil gerne deltage i
naturgruppen, LT deltager gerne
i erhvervsgruppen, BG deltager
gerne i friluftsgruppen

Ad a) Bestyrelsen fandt,
forslaget interessant og der
svares imødekommende tilbage
som en af flere parter.
Ad b) sekretariatet får fremover
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Bilag 8a.
9. Emner til drøftelse i rådet

lokaler lige over mødelokalet.
Navnekonkurrence vedr.
nationalparkcenter.

10. Mødeplan
a. Mandag d. 15. december
2014
b. Torsdag d. 5. februar 2015
c. Onsdag d. 8. april 2015
d. Tirsdag d. 16. juni 2015
e. Onsdag d. 26. august 2015
f. Mandag d. 26. oktober
2015
g. Torsdag d. 10. december
2015
11. Eventuelt

Der er givet dispensation til
nedlæggelse af skydeterrænet i
Klitmøller.

Med venlig hilsen
Ejner Frøkjær
Bestyrelsesformand
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