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Referat
1. Støtteforeningens indsamling til
Nationalparkcenter Thy v.
Frede Østergaard

2. Råd til bestyrelsen vedr. PLregulering af bevilling
Bilag 2. Brev fra departementet til
MF Simon Kollerup

FØ orienterede om kampagnen,
der laves sammen med Esben Broe
og Kong Gulerod v. Michael Ruby.
Kampagnen henvender sig til
privatpersoner, virksomheder og
foreninger. Se mere på
www.støtnationalparkcenterthy.dk.
Beløbene er fradragsberettiget for
privatpersoner. Rådets medlemmer
opfordres til at melde ind til Frede
med støttebeløb. Ole foreslog, at
frivillige kan få en t-shirt, der
reklamerer for indsamlingen.
Kampagnen ventes at blive
offentlig omkring årsskiftet.
Støttebeløb på 500 kr giver også
medlemskab af Støtteforeningen.
JR nævnte, at bestyrelsen ifm.
Nationalparkplan 2016-22 ikke
fandt det sandsynligt, at
bevillingen kunne blive reguleret jf.
pris- og lønudviklingen. Forinden
havde Støtteforeningen holdt
generalforsamling med deltagelse
af to folketingsmedlemmer, hvor
spørgsmålet blev drøftet. Simon
Kollerup har rejst spørgsmålet.

Rådet råder bestyrelsen til at lade
formanden tage kontakt til de
andre bestyrelsesformænd mhp. et
møde med ministeren for at få
klarhed over, hvem der har
kompetence til at omprioritere
midler til andre formål, samt sikre,
at bevillingerne fremover tilskrives
nationalparkerne inkl. PLregulering siden 2010. Rådet råder
desuden bestyrelsen til at sikre
retvisende regnskabstal for hver
enkelt nationalpark og at der er
overensstemmelse mellem de
enkelte nationalparkers regnskaber
og Statsregnskabet, da det ser ud
til ikke at være tilfældet. Brev af
23. september 2015 fra Miljø- og
Fødevareministeriets Departement
til Simon Kollerup indgår som bilag
til bestyrelsesmødet.
3. Budget 2016
Bilag 3.

4. Orientering
a. Bestyrelsen
b. Nationalparkcenter Thy
c. Sekretariatet
d. Nationalpark TV
e. Borgermøde 5.
november om forslag til
Nationalparkplan 201622
f. Diverse arbejdsgrupper
g. Dialogforum

Udleveret på mødet (ved en fejl i
print kaldet bilag 4). EØA
gennemgik dokumentet, der
lægges i mødemappen.
HY nævnte mht. indsatsområdet
omkring socialøkonomiske
virksomheder, nyttejobs m.m. at
der måske er en chance nu, da der
er kommet ny ledelse og nye
medarbejdere på vej.
Ad a) GM nævnte, at det
væsentligste er berørt ovenfor. Der
er bevilget 200.000 kr til
renovering af Oliehuset ved
Lodbjerg Fyr som madpakkehus.
Der var desuden en god
økonomiopfølgning på det seneste
møde. JR nævnte, at næste møde
er d. 29. oktober, hvor rådets råd
medtages vedr. bevilling.
Ad b) OSL nævnte, at lokalplanen
har været i høring og tilpasses
indsigelser fra naboer. Den ventes
godkendt inden længe. Thisted
Kommune har i budgetforliget
tilkendegivet, at de bidrager med 5
mio. kr når finansieringen er på
plads. Der er positive
tilkendegivelser også fra fonde, om
end stadig ingen tilsagn.
Ad c) Signe og Annette har været
sygemeldt. Lars Christian starter i
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nyt job ved Thisted Kommune d. 1.
november.
Ad d) Der har fortsat været
sendeproblemer med Nationalpark
TV. Desuden har Kulturstyrelsen
meddelt, at Nordvestjysk LokalTV
skal stå som afsender på alle
udsendelser. Nationalpark TV vil
dog fortsat blive sendt hver
eftermiddag kl. 16.30.
Ad e) Offentligt møde holdes på
Videnscenter Thy-Mors som led i
høringen af nationalparkcentret.
Ad f) Formidlingsnetværket mødes
i næste uge. Notat om
litteraturbasen kan ses i mappen
for bestyrelsesmødet 29. oktober.
Ad e) WM nævnte, at der i
dialogforum blev talt om, efter
nationalparkplanprocessen at få
lavet et papir om processen med
anbefalinger til den tredje plan.
Der planlægges fælles møde m.
bestyrelsen d. 10. december.
5. Næste møde 10. december

Rådet mødes ½ t før det fælles
møde med bestyrelsen dvs. enten
kl. 16 eller 16.30. Fælles møde
med bestyrelsen fra kl. 16.30 eller
17.00 til 19.00 inkl. spisning

6. Mødedage i 2016
a. (Tirsdag d. 19. januar
kl. 17-19)
b. Onsdag d. 16. marts kl.
17-19
c. Fælles ekskursion d. 21.
maj (dag-aften)
d. Mandag d. 6. juni kl.
17-19
e. (Mandag d. 22. august
kl. 17-19)
f. Mandag d. 3. oktober kl.
17-19
g. Tirsdag d. 6. december
kl. 17-19
7. Eventuelt

OSL nævnte, at Thisted Kommune
har annonceret en visionsdebat,
som han foreslog at nationalparken
involverer sig i.
OSL nævnte desuden, at der i bilag
til nationalparkplanen mangler
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navn på bidrag fra privatpersoner.
HY nævnte, at golfbanen i
Nationalpark Thy som trænger til
fornyelse. Der er potentiale for at
banen kan komme i top 5.
Organisationer, der er
interesserede i at inddrages i
planerne, således at naturen
tilgodeses bedst muligt, er meget
velkomne. Der planlægges et
orienteringsmøde.
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