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Den 17. august 2015

Møde i nationalparkrådet
Tid: 17. august kl. 17-19 (spisning fra kl. 16.30)
Sted: Mødelokale 1 (kld), Kirkevej 9, Hurup
Deltagere: Jens Roesgaard, Willy Mardal, Frede Østergaard, Mads
Kjærgaard, Ole Steen Larsen, Niels Eriksen, Søren Kiel Andersen, Nicolaj
Nicolajsen, Hans Chr. Mikkelsen, Knud Holch Andersen, Jon Johnsen, Jørn
Schjøtler, Elsemarie Nielsen
Sekretariatet: Lars Christian Adrados (vedr. Punkt 1), Else Østergaard
Andersen (referent)
Afbud: Finn Jorsal, Helge Yde, Ib Nord Nielsen, Jens Otto Madsen,
Grethe Mejlgaard
Ikke mødt: Harald Nielsen
Referat
1. Velkomst – og farvel

2. Udkast nr. II til nationalparkplan
2016-22
Bilag 1a. Udkast nr. II til
nationalparkplan 2016-22
Bilag 1b. Bilag til udkast til
nationalparkplan
Bilag 1c. Økonomioverslag til
nationalparkplan 2016-22.

JR bød velkommen til Søren Kiel
som ny repræsentant for Thy
Turistforening. Han mindedes
desuden Holger Søndergaard og
Hans Oddershede, der begge er
afgået ved døden.
Lars Christian introducerede en
disposition til miljøvurdering af
nationalparkplanen.
JR nævnte muligheden for at
drøfte høringssvar på et fælles
møde med bestyrelsen d. 10.
december.
EØA gennemgik kort de
ændringer, der er lavet siden
udkast nr. 1.
Rådet udtrykte bekymring for den
økonomi, som bestyrelsen nu
lægger op til. Støtteforeningen
gjorde opmærksom på, at de har
taget kontakt til folketings-

politikere omkring regulering af
finanslovsbevillingen, så
købekraften fastholdes. JR vil
bringe dette videre.
3. Orientering
a. Dialogforum
b. Bestyrelsen
c. Nationalparkcenter Thy
d. Nationalpark TV
e. Kort om budgetproces
2016
f. Arbejdsgrupper

Ad a) JR orienterede om møde i
dialogforum 11. august. Det blev
diskuteret, om rådet bør kritisere
beslutninger, bestyrelsen har
taget. EØA nævnte, at
planprocessen skal evalueres
mhp. at sikre en bedre proces
næste gang.
Ad b) Martin Blirup er ansat som
kontor- og økonomimedarbejder.
JR gennemgik i øvrigt kort
referatet fra bestyrelsesmødet
17/6 og dagsorden til d. 26/8.
Ad c) OSL nævnte, der pågår
dialog med fonde og Thisted
Kommune om bidrag til
finansiering. Støtteforeningen
planlægger en indsamlingskampagne.
Ad d) EØA orienterede om, at der
har været store problemer med
sendefladen.
Ad e) EØA nævnte, at det i høj
grad kommer til at følge den
kommende nationalparkplan.
Ad f) Søren Kiel vil gerne
indtræde som rådsrepræsentant i
styregruppen for
FormidlingsNetværk NP Thy.
Litteraturbasen ventes
offentliggjort snarest.

4. Mødedage i 2016

Det foreslås drøftet, om der skal
være en fast ugedag til
rådsmøder i 2016 (mandage eller
onsdage) eller det fortsat skal gå
på skift. Ønsker sendes til Else.
De næste møder er 21. oktober
og 10. december (fælles møde).

5. Eventuelt

EØA: reserver 5. maj 2016 til en
ekskursion til Lille Vildmose
KHA: der er tanker om en
folkehøjskole i Thy med
udgangspunkt i områdets særlige
naturkvaliteter. Informations2

møde ventes holdt d. 1. oktober
(nærmere følger).
OSL spurgte til kommunens
projekt ”Yderområder på
Forkant”.
FØ spurgte til toilettet på
Lodbjerg Fyr. FØ foreslog, at der
følges op på at alle frivillige
informeres, når der er en, der
dør.
SK nævnte, at mange af de
problemstillinger, der er i
Nationalpark Thy også findes i
mange andre nationalparker
rundt omkring.
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