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Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden

JR bød velkommen og foreslog, at
rådet evaluerer arbejdsmåden på
næste møde.
Dagsordenen blev godkendt.

2. Nationalparkcenter Thy –
a. Status på projektet
b. Råd vedr. placering
c. Råd vedr. nyt navn

Ad a) OSL orienterede fra
styregruppen om formidlingsprojekt, henvendelser til fonde,
møde m. ungdomsuddannelserne.
Der er givet dispensation fra
naturbeskyttelsesloven til at
etablere et center ved forfyret.
Ad b) Rådet drøftede de to
placeringer og anbefalede
placering ved forfyret.
Ad c) Rådet drøftede emnet. Man
fandt det vigtigt, at man ud af
navnet kan se, hvad stedet
indeholder, at navnet er tidløst og
i øjenhøjde, samt at det kan være
hensigtsmæssigt, at ordet
”nationalpark” indgår, ligesom
også ”Thy” kunne indgå. Navnet

bør findes internt imellem råd og
bestyrelse og ikke i en
konkurrence.
3. Revision af nationalparkplan
a. Udkast til redegørelse for
udviklingen
b. Orientering fra
arbejdsgrupper
Bilag 3

Ad a) EØA orienterede kort om
redegørelsen, herunder
efterspurgte fejl og mangler. Der
var rosende ord til redegørelsen.
Ad b) MK orienterede kort fra
naturgruppen. Der er kommet
mange forslag ind til formål nr. 1
og 2. KHA orienterede om, at der
var forslag, der var havnet i en
forkert gruppe, som mere var
forskning og formidling end
sikring af kulturhistorien. HCM
orienterede kort om et første
møde og nævnte, at man kan
forholde sig kritisk til forslag. FØ
orienterede om, at første møde i
gruppen holdes på onsdag.
HY ønsker at træde ud af
formidlingsnetværket og dermed
også arbejdsgruppen omkring
formidling. En ny
rådsrepræsentant efterlyses.

4. Orientering
a. Sekretariatet
b. Dialogforum
c. Bestyrelse
d. Styregrupper
e. Arbejdsgrupper

Ad a) EØA orienterede om, at
sekretariatet formentlig skal flytte
inden 1. marts, samt omdelte
slutrapport fra cykelturismeprojektet. JJ foreslog, at
resultaterne, bl.a. af
tilfredsheden på cykelstierne
offentliggøres til pressen.
Ad b) WM nævnte, at
samarbejdet kan evalueres på
næste møde.
Ad c) JR nævnte kort de drøftede
emner, bl.a. nationalparkcenter,
revision af bestyrelsens
forretningsorden, hjemmeside,
økonomiopfølgning, budget 2015,
certificering af non-food og
fødevarer, nationalparkplan. Mht.
hjemmesiden blev det besluttet
at fortsætte samarbejdet med
Naturstyrelsen. Det blev besluttet
at lave et ”sandflugts-seminar” i
foråret i stedet for det foreslåede
projekt.
Ad d) INN nævnte, der er møde
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på tirsdag i styregruppen om
naturovervågning. MK nævnte, at
styregruppen vedr. Vang Sø
indstiller til bestyrelsen, at man
gemmer projektet til der er
opbakning blandt alle lodsejere.
Til gengæld kan der laves
naturpleje i området. HCM
nævnte, at der ikke har været
holdt møde i styregruppen om
krondyr. Rådet efterspørger
resultater fra arbejdet. KHA
orienterede om, at litteraturbasen
er kommet videre og at den kan
tages i brug i løbet af vinteren.
5. Eventuelt

OSL nævnte, at Landsbygruppen
Thy har bevilget 2.000 kr til
nationalparkcentret og vil
opfordre borgerforeninger til også
at støtte.

6. Mødeplan 2015
a. 29. januar
b. 26. februar (workshop
om nationalparkplan)
c. 26. marts
d. 9. juni
e. 20. august
f. 21. oktober
g. 10. december

JS nævnte, at 5 ud af 7 møder er
torsdage og henstillede til at
genoverveje datoerne.
Mødeplanen gennemgås og
justeres til næste møde.
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