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Deltagere:  
Jens Roesgaard, Elsemarie Nielsen, Mads Kjærgaard, Frede Østergaard, 
Ole Steen Larsen, Niels Eriksen, Finn Jorsal, Harald Nielsen, Willy Mardal, 
Grethe Mejlgaard, Nicolaj Nicolajsen. 
 
Sekretariatet: Annette Buck (til og med pkt. 3) & Else Østergaard 
Andersen (referent). 
 
Afbud: Jon Johnsen, Jørn Schjøtler, Knud Holck Andersen, Helge Yde, 
Hans Chr. Mikkelsen 
 
Ikke mødt: Ib Nord Nielsen, Jens Otto Madsen, Gunda Odgaard 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
JR foreslog et nyt punkt til 
drøftelse vedr. hjemmeside. 
Dagsordenen blev i øvrigt 
godkendt.  
 

2. Nationalparkcenter Thy – 
orientering  
 

OSL nævnte, at forpligtende 
partnerskaber ventes afklaret 
senest i december. På et møde i 
morgen deltager udover 
partnerne også flere interessenter 
fra nærområdet. FØ nævnte, at 
Støtteforeningen arbejder på at 
stå for en indsamling lokalt. JR 
nævnte, at der kan være behov 
for en afklaring omkring den 
konkrete placering snart.   
   

3. Revision af nationalparkplan 
a. Kort gennemgang af 

indkomne forslag 
b. Tidsplan og 

arbejdsgrupper 
 

Bilag 3a 

AB orienterede om, at der er 
kommet 75 forslag inden fristen. 
Ad a) omdelt grupperet ift. formål 
Ad b) JR deltager i arb. gruppe 4 
MK deltager i arb. gruppe 1-2 
WM deltager i arb. gruppe 3 
HY deltager i arb. gruppe 5 
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Bilag 3b 
 

FØ deltager i arb. gruppe 6 

4. Budget 2015 – anbefaling til 
bestyrelsen 

 
Bilag 4 

 

EØA orienterede kort om 
forslaget. Rådet anbefaler 
bestyrelsen, at projektet om 
sandflugt bør tages med igen, 
gerne i samarbejde med museet 
og dermed kan indgå i 
formidlingen for eftertiden. Rådet 
foreslår, at genopretning af Lille 
Sivikær nedprioriteres i stedet. 
Rådet fandt desuden, at det er 
uheldigt, at naturovervågning 
ikke prioriteres i 2015. Budget 
2015 kan i øvrigt anbefales. 
 

5. Nationalparkhjemmeside 
 

JR og EØA orienterede kort om 
mailen fra Naturstyrelsens Presse 
og Kommunikation. Rådet 
anbefaler bestyrelsen at markere 
selvstændighed og selv påtage 
sig ansvaret for hjemmesiden. 
   

6. Orientering 
a. Bestyrelse 
b. Styregrupper 
c. Arbejdsgrupper 
d. Dialogforum 

 

Ad a) GM & JR nævnte kort 
emnerne. Vedr. erhvervsudvikling 
lægges op til et arrangement i 
løbet af vinteren, der involverer 
erhvervsområdet mere bredt. Der 
lægges op til en ændring af 
bestyrelsens forretningsorden, så 
den passer til hidtidig praksis. 
Ad b) Naturovervågning, krondyr, 
litteraturdatabase og 
formidlingsnetværk – ikke 
repræsenterede. Vang Sø: MK 
orienterede om, at to lodsejere 
ikke ønsker at medvirke. 
Ad d) WM havde ikke yderligere 
at tilføje  
 

7. Eventuelt 
 

FØ foreslår på støtteforeningens 
vegne at finde et nyt navn til 
nationalparkcentret.  
EØA nævnte kort et par highlights 
fra redegørelsen vedr. udvikling i 
turisme, pendling m.m.  
FJ fandt, at der er mange ting, 
der trækker i den rigtige retning. 
Matchmaking Zone er et nyt 
initiativ og unge søger bl.a. gerne 
tilbage til Thy til akademikerjobs.  
OSL nævnte, at LAG Thy-Mors 
m.fl. arbejder på at understøtte 
bosætning.  
FØ nævnte, at årets sidste ”Gå i 
gang” arrangementer har været 
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en stor succes og også rækker ud 
over lokalområdet. 
  

8. Mødeplan 
a. 4. december 

Mødeplan for 2015 kommer med 
på næste møde. Afbud fra FJ.  

 
 
Med venlig hilsen 
 
Jens Roesgaard 


