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Ref. eloes
Den 10. juni 2014

Rådsmøde 3. juni 2014
Tid og sted: kl. 17-18.45 på Hotel Vilsund Strand
Deltagere:
Willy Mardal, Knud Holck Andersen, Frede Østergaard, Jens Roesgaard,
Mads Kjærgaard, Ole Steen Larsen, Else Marie Kragh Nielsen, Niels
Eriksen, Grethe Mejlgaard, Nicolaj Nicolajsen, Hans Chr. Mikkelsen, Jon
Johnsen, Jens Otto Madsen.
Sekretariatet: Annette Buck, Else Østergaard (referent)
Afbud:
Jørn Schjøtler, Harald Nielsen, Gunda Odgaard, Ib Nord Nielsen, Helge
Yde, Finn Jorsal
Referat
1. Godkendelse af dagsorden

2. Revision af
nationalparkplan
a. Processen med
revision, herunder
inddragelse af
organisationer i
idéfasen
b. Offentligt møde 19.
juni kl. 19-21 på
Videnscenter ThyMors, inkl.
bordformænd
c. Redegørelse for
udviklingen –
forslag til emner
Bilag 2a
Bilag 2b
Bilag 2c

JR nævnte, at referatet af praktiske
årsager vil blive udsendt til
godkendelse indenfor en uge.
Dagsordenen blev godkendt.
Ad a) EØA gennemgik kort processen.
Rådet anbefalede, at der nedsættes
arbejdsgrupper med både råds- og
bestyrelsesmedlemmer med mulighed
for at eksterne kan deltage. Rådet er
villige til at gøre et stykke arbejde med
planen og ser det som et vigtigt
arbejde. Formandskabet for en
arbejdsgruppe må være op til lyst og
kompetence. Det blev pointeret, at det
er vigtigt, at bestyrelsen deltager i alle
arbejdsgrupper. Der skal løbende gives
status på råds- og bestyrelsesmøder
mhp. at pejle retning. Rådets
medlemmer tager budskabet med
tilbage i baglandet.
Ad b) Det blev drøftet, hvordan mødet
kan tilrettelægges. Det blev besluttet,
at der gives mulighed for at deltage
ved to forskellige borde, men at man
også har mulighed for at blive ved det
samme bord. Som bordformænd blev

valgt: Ib (formål 1 og/eller 2), Willy
(formål 3), Mads & Grethe (formål 4),
Else Marie (formål 5 eller 1/2) og Frede
(formål 6). Jens Otto undersøger sin
mulighed for at deltage (evt. formål 5).
Sekretariatet laver nogle stikord til
hver bordformand inkl. forslag til
emner til diskussion. Der var enighed
om, at bestyrelsesmedlemmer meget
gerne må bidrage.
Ad c) Rådets medlemmer blev
opfordret til at komme med skriftlige
kommentarer eller forslag til oversigten
indenfor en uge.
3. Nationalparkcenter Thy
a. Status for processen
b. Eventuelt råd til
bestyrelsen

Ad a) OSL orienterede om, at
styregruppen på baggrund af seneste
bestyrelsesmøde arbejder med
scenarium 5 og placeringer ved for- og
bagfyr. Der ventes taget beslutning i
bestyrelsen d. 18. juni. Thisted
Kommune er anmodet om at stille en
grund til rådighed. Sagen ventes
afgjort i kommunalbestyrelsen 24. juni.
Realdania har givet tilsagn om midler
til en bæredygtighedsanalyse af et
nationalparkcenter. Der har været
kontakt til museet samt foreninger i
Vorupør mhp. evt. fremtidigt
samarbejde.
Ad b) Intet yderligere at bemærke.

4. Budget 2015 – proces og
forslag
Bilag 4

5. Orientering
a. Dialogforum
b. Bestyrelse
c. Arbejdsgrupper

Ad 4) EØA nævnte kort, at forslag
modtages frem til 5. august mhp.
drøftelse d. 11. august. Rådet foreslog,
at der sættes i størrelsesorden 1 mio.
kr af til nationalparkcentret i 2015 og
de kommende år. JJ nævnte, at der i
fonde lægges stor vægt på, hvor meget
lokalbefolkningen bidrager med. Det
kunne være ved indsamling eller
folkeaktier, der evt. kan tænkes i
kombination med årskort.
Ad a) Nationalparkcenter, nationalparkplanproces og budget 2015 blev
drøftet.
Ad b) GM nævnte, at OSL har
orienteret fra bestyrelsesmødet. JR
orienterede om, at ejerne af
landingspladsen præsenterede et
projekt, baseret på at nationalparken
skulle leje sig ind på markedsvilkår.
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Ad c) Naturovervågning. EØA
orienterede om forsinkelse i projektet
på Københavns Universitets side. FØ
orienterede om, at Formidlingsnetværket har en heldags workshop d.
11. juni i Doverodde. MK: orienterede
om, der der holdes møder med
lodsejere ved Vang Sø. JJ orienterede
om, at der vedr. erhvervsudvikling er
udarbejdet forslag til certificering af
non-food produkter til beslutning i
bestyrelsen. Der er emner i gang med
samarbejdsparter fx med økologisk
studeproduktion og grønne møbler.
HCM orienterede om, at der mht.
krondyrprojektet ikke er en udvikling.
KHA orienterede om, at
litteraturdatabasen er forsinket. Et
møde er udsat pga. sygemelding hos
biblioteket.
6. Eventuelt

Den Kongelige Ballet optræder på
torsdag d. 12. juni ved badepladsen v.
Nors Sø.
Der er netop gået en ny hjemmeside i
luften: www.nationalparkthy.dk.

7. Mødeplan
a. 11. august
b. 20. oktober
c. 4. december
Mødet stoppede kl. 18.45 pga. stiftende generalforsamling for en ny LAG
Thy-Mors kl. 19 på Øst-Vildsund Færgekro.
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