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Ref. eloes
Den 29. april 2014

Referat – ekstraordinært rådsmøde 29. april
Tid: 17.00-21.00
Mødested: p-pladsen ved Bagfyret i Vorupør (på Hawblink nær
landingspladsen). Mødet efterfølgende holdes i på Hotel Klitheden i
Vorupør.
Deltagere: Jens Roesgaard, Willy Mardal, Else Marie Kragh Nielsen,
Nicolaj Nicolajsen, Niels Eriksen, Ole Steen Larsen, Mads Kjærgaard, Ib
Nord Nielsen, Hans Chr. Mikkelsen, Jørn Schjøtler, Knud Holck Andersen,
Harald Nielsen, Gunda Odgaard, Grethe Mejlgaard
Afbud: Finn Jorsal, Helge Yde, Jens Otto Madsen, Jon Johnsen, Frede
Østergaard
Sekretariatet: Esben Broe, Else Østergaard Andersen (referent)
1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Nationalparkplan
a. Tidsplan
b. Emner til redegørelse
c. Arbejdsgruppe
d. Offentligt møde d.
19. juni

Ad a, b og c: EØA gennemgik kort
tidsplanen og baggrund og emner for
redegørelsen og foreslog, at
repræsentanter fra rådet kan indgå i
arbejdsgruppen.
HN meldte sig til at deltage i
arbejdsgruppen.

Bilag 2a
Bilag 2b

Ad d: JR foreslog, at rådet er værter
for det offentlige møde, der er
startskuddet på forslagsfasen til
nationalparkplanen. OSL foreslog, at
man kan have et særligt fokus på
beskyttelse og benyttelse. NE foreslog,
at der er lægges op til gruppearbejde.
OSL foreslog, at det kan være en
oplæg til arbejdsgrupper. KHA
foreslog, at der inviteres nogle folk,
som har lidt slagkraft. INN nævnte, at
4 foreninger går sammen om et møde
20. september om naturbeskyttelse i
NP Thy, hvor alle er velkomne. Det
blev foreslået, at der mht. mødet 19.
juni rettes henvendelse til DN og
Friluftsrådet. Mødet kan fx holdes på
Videnscentret. EN foreslog, at
rådsmedlemmer kan være

bordformænd. EKN foreslog, at der
også er en præsentation af, hvem der
er med i rådet og hvorfor. HCM
foreslog, at der sørges for
presseomtale forinden.
3. Nationalparkcenter
a. Nyt fra styregruppen
b. Debat og råd til
bestyrelsen vedr.
i. Placering
ii. Scenarier
Bilag 3bi
Bilag 3bii
Bilag 3biii

Ad a) OSL nævnte, at styregruppen
har haft to møder siden sidst og bl.a.
har set på arealstørrelse, funktioner,
sæson, bemanding, medaktører og
udgifter/indtægter (herunder entré).
Beslutning om placering m.m. ventes
at tages 18. juni.
Ad b) EB gennemgik bilagene samt
orienterede om Kaj Ove Madsens
projektskitse.
Placering: Flere tilkendegav, at man
helst så p-pladsen ved Hawblink.
Mange fandt, at forfyr-/bagfyr
placeringerne kan bruges. På det
foreliggende grundlag vurderes
landingspladsen ikke interessant pga
økonomi og parkeringsforhold.
Eje/leje: Helst nationalparken selv
eller en selvejende institution ejer
(mest fordelagtigt mht. økonomi).
Scenarierne: Flest tilkendegav, at 4
og 5 er de mest interessante og at
kystkulturens hus bør være med.
Gratis/entré. De fleste går ind for, at
der godt må tages entré – men en del
anbefaler, at det er muligt at benytte
helt basale funktioner uden entré. Det
bør undersøges, hvilke modeller der
kan være (fx sæsonkort).

4. Eventuelt

Årsberetning for 2013 blev uddelt.
Beretningen kan også downloades på
www.nationalparkthy.dk.
18. maj udgives en naturmadskogebog
24. maj Europæisk Nationalparkdag
WM har sagt ja til at beskrive ålens
kulturhistorie inden det er for sent.
GM nævnte, at Thisted Forsikring har
valgt at støtte shelterprojektet v.
Nebelgård med 15.000 kr.
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