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Dagsorden til bestyrelsesmøde       

Tid: 26. august kl. 19-22 
Sted: Mødelokale 1 (kld.), Kirkevej 9, Hurup 
 
Deltagere: Ejner Frøkjær, Esben Oddershede, Jens Brolev, Ingrid 
Agerholm, Niels Jørgen Pedersen, Jytte Nielsen, Lars Torrild, Tage 
Espersen, Bodil Gyldenkerne, Ditte Svendsen, Jens Roesgaard, Grethe 
Mejlgaard.  
 
Sekretariatet: Martin Blirup, Else Østergaard Andersen (referent) 
 
Afbud: Lone Mark, Jan S. Kristensen, Ole Riis 
 
Dagsorden 

2.  Budgetopfølgning august 2015, 
herunder forventet årsforbrug 

 
Bilag 2. Fremlægges på mødet 
 

MB gennemgik det uddelte 
materiale. Bestyrelsen tog 
budgetopfølgningen til 
efterretning.  

1.  Nationalparkplan 2016-22 
a. Notat med indstilling vedr. 

nationalparkplanen 
b. Godkendelse af 

bestyrelsens udkast til 
nationalparkplan inkl. bilag 

c. Udkast til miljøvurdering af 
nationalparkplanen  

d. Økonomisk overslag over 
planudkastet (til 
orientering) 

 
Bilag 1a. Notat vedr. udkast til 
Nationalparkplan 2016-22 
Bilag 1b i. Udkast nr. II til 
Nationalparkplan 2016-22 
Bilag 1b ii. Bilag til Udkast nr. II 
til Nationalparkplan 2016-22 
Bilag 1c. Uploades mandag 
Bilag 1d. Økonomisk overslag 
over planudkastet.  
 

Ad b) EØA gennemgik kort 
ændringerne. JR nævnte, at 
rådet anbefaler bestyrelsen at 
søge regulering af bevillingen jf. 
pris- og lønstigninger. Emnet 
drøftes på næste møde.  
Bestyrelsen godkendte planen til 
udsendelse i høring. JB nævnte, 
at han fandt, der var lyttet for 
lidt til naturarbejdsgruppens 
store arbejde.  
 
Ad c) LT foreslog, at det på 
baggrund i rapporten 
konkluderes, at 
nationalparkplanen har en 
positiv indvirkning på miljøet. 
Bestyrelsen godkendte med 
denne konsekvensrettelse 
miljørapporten til udsendelse i 
høring.  
 
Bestyrelsen fandt ikke behov 
for, at udkastet sendes fysisk ud 
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til alle lodsejere, men at der 
alene sendes brev eller mail ud 
med information om, hvor 
planen kan læses på nettet. 
Høringsfristen tilrettes jf. 
udsendelsen. Endelig vedtaget 
plan trykkes og udsendes fysisk.  
 

3. Indstilling fra styregruppen for 
Lodbjerg Fyr om istandsættelse af 
”Oliehuset” 

 
Bilag 3. Indstilling fra 
styregruppen for Lodbjerg Fyr 

 

JN gennemgik kort planerne for 
”Oliehuset”. Bestyrelsen 
godkendte, at der kan bevilges 
op til 200.000 kr til projektet. 
DS undersøger, om NST kan 
påtage sig bygherrerollen som 
bygningsejer.  
   

4. Orientering 
e. Budgetproces for 2016 
f. Sendeproblemer på Kanal 

Midt-Vest (notat) 
g. Sygdom i sekretariatet 
h. Teamudvikling  
i. Yderområder på forkant 
j. Mosser i Nationalpark Thy 
k. Nationalparkcenter Thy 

 
Bilag 4a. Oplæg til budgetproces 
Bilag 4b. Notat om sende-
problemer på Kanal Midt-Vest 
Bilag 4d. Notat om teamudvikling 
Bilag 4e. Kommissorium for 
Strategiplan 2030 for Thisted 
Kommune – Yderområder på 
forkant 
Bilag 4f. Notat om mosser m.m. i 
Nationalpark Thy 
 

Ad 3a) bilaget sendes til rådet. 
 
Ad 3b) Bestyrelsen tog 
orienteringen til efterretning 
 
Ad 3c) Annette Buck er 
sygemeldt indtil videre.  
 
Ad 3d) Bestyrelsen tog 
orienteringen til efterretning 
 
Ad 3e) Bestyrelsen tog 
orienteringen til efterretning 
 
Ad 3f) Bestyrelsen tog 
orienteringen til efterretning 
 
Ad 3g) Støtteforeningen 
planlægger indsamling til 
centret.  
   

5. Mødedatoer resten af året:  
l. 29. oktober kl. 19-22  
m. 10. december kl. 17-22 

(17-19 fælles med rådet)  
 

 

6. Udkast til mødeplan 2016 
n. Tirsdag d. 19. januar 
o. Tirsdag d. 29. marts 
p. Fælles ekskursion d. 5. maj 

(hele dagen) 
q. Onsdag d. 15. juni 
r. Onsdag d. 31. aug. 
s. Torsdag d. 27. okt. 
t. Torsdag d. 15. dec. 

 

 
Ad c) Der var ønske til, at det i 
stedet kunne være en lørdag i 
maj.  

7. Eventuelt 
 

DS foreslog, at der laves et 
offentligt møde om 
nationalparkplanen under 
høringsperioden.  
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EØA nævnte, at sekretariatet 
flytter internt i bygningen på 
Kirkevej 9.  
 
DS nævnte, at Henrik er blevet 
rask og er tilbage på fuld tid d. 
1. september.  
 
JN nævnte, at museet 
planlægger et sandflugts-
seminar i slutningen af 2015.  
 
JR nævnte, at der arbejdes på 
etablering af en højskole i Thy.  
 
EØA nævnte, at seneste 
nummer af Geografisk 
Orientering handler om Thy. 
Artiklen om Nationalpark Thy 
lægges i mødemappen.  
 
LT takkede for et godt 
arrangement for Dolles 
medarbejdere. 
 

 


