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J.nr.
Ref. eloes

Den 29. oktober 2015

Referat fra bestyrelsesmøde       
Tid: Torsdag d. 29. oktober kl. 19-22 
Sted: Mødelokale 1 (kld.), Kirkevej 9, Hurup 
 
Deltagere: Ejner Frøkjær, Esben Oddershede, Jens Brolev, Ingrid 
Agerholm, Jytte Nielsen, Lars Torrild, Lone Mark, Tage Espersen, Bodil 
Gyldenkerne, Ditte Svendsen, Jens Roesgaard, Grethe Mejlgaard,.  
 
Sekretariatet: Else Østergaard Andersen (referent) 
 
Afbud: Ole Riis, Jan S. Kristensen 
 
Ikke mødt: Niels Jørgen Pedersen 
 
Referat 
1. Rådets råd til bestyrelsen vedr. PL-

regulering af nationalparkernes 
bevilling 
 
Bilag 1a. Notat fra Miljø- og 
Fødevareministeriets Departement  
Bilag 1b. Råd fra nationalparkrådet  
 

Bestyrelsen besluttede, at 
lade formanden tage kontakt 
til de andre 
bestyrelsesformænd med 
henblik på et møde med 
ministeren for at få 
skabt klarhed over, hvem der 
har kompetence til at 
omprioritere midler 
til andre formål, samt sikre, 
at bevillingerne fremover 
tilskrives nationalparkerne 
inkl. PL-regulering siden 
2010.  
 

2. Implementering af Nationalparkplan 
2016-22  
 
Bilag 2. Notat vedr. implementering 
af Nationalparkplan 2016-22 
 

Bestyrelsen besluttede, at 
sekretariatet arbejder videre 
med skitsering af 
samarbejdsaftaler, 
forlængelse af 
projektlederstillingen på 
nationalparkcentret, samt 
arbejder videre med 
beskrivelse af 
bemandingsbehovet herunder 
stillingsbeskrivelser til 
godkendelse 10. december.   
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3. Budget 2016 
 
Bilag 3a. Foreløbigt budget 2016 
Bilag 3b. Noter til budget 2016 
Bilag 3c. Forslag fra Museum Thy 
Bilag 3d. Ansøgning fra Nordvest 
Orienteringsklub 

 

Ad 3d) Bestyrelsen gav afslag 
til det ansøgte beløb men 
mulighed for at støtte op 
med naturalier m.v.  
 
Ad 3a) Det foreløbige budget 
blev godkendt med det 
forbehold, at de nærmere 
poster til nationalparkplan 
2016-22 følger 
færdiggørelsen af planen. Det 
foreløbige budget holdes 
internt indtil videre. Med 
godkendelsen er det således 
også godkendt, at formanden 
fortsætter på nuværende 
tidsniveau.  
 

4. Tilladelse til brug af logo på 
produkter 
 
Bilag 4. Tilladelse til brug af 
nationalparkens logo på fødevarer og 
non-food 
Bilag 4a. Tilladelse til brug af logo til 
smykker og souvenirs 
 

Bestyrelsen godkendte 
indstillingerne fra udvalget i 
bilag 4, inkl. revision af 
kriterier. Vedr. bilag 4a 
godkendes ansøgningen som 
indstillet af udvalget på 
grundlag af en underskrevet 
sankeaftale. Rådet tilbød at 
komme med forslag til 
revision af kriterierne.  
 

5. Orientering 
a. Opfølgning på bestyrelsens 

henvendelse af 19. juni 2015 
til Naturstyrelsen: Spørgsmål 
vedr. ansvar, risikostyring og 
dækning af skader. 

b. Nationalparkcenter Thy 
c. Litteraturbasen 
d. Nationalpark TV 

 
Bilag 5c. Litteraturbasen 

 

Ad a) EF orienterede om, at 
emnet blev bl.a. drøftet på et 
fællesmøde med NST. Der er 
endnu ikke kommet svar på 
bestyrelsens henvendelse af 
19. juni.  
 
Ad b) EF orienterede om, at 
turistforeningens bestyrelse 
bakker op om projekt-
beskrivelsen. BG orienterede 
om, at Støtteforeningen er i 
gang med at tilrettelægge 
indsamlingen i lokalområdet.  
 
Ad c) se bilaget 
 
Ad d) EØA orienterede kort 
om sendeproblemer samt en 
påtale fra Kulturstyrelsen.  
 

6. Emner til drøftelse i rådet:  
 

Certificeringskriterier 

7. Mødeplan  
a. 10. december kl. 17-22 

(fælles med rådet fra 17-19) 

Offentligt møde om 
nationalparkplan d. 5. 
november kl. 19 på 
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b. Tirsdag d. 19. januar 19-22 
c. Tirsdag d. 29. marts 19-22 
d. Fælles ekskursion d. 21. maj 

(dag/aften) 
e. Onsdag d. 15. juni 19-22 
f. Onsdag d. 31. aug. 19-22 
g. Torsdag d. 27. okt. 19-22 
h. Torsdag d. 15. dec. 19-22 

 

Videnscenter Thy-Mors 

8. Eventuelt 
 

BG foreslog, at man kunne 
overveje at mødes kl. 18.30 
og starte med en sandwich 
inden mødet går i gang kl. 
19.  
 
EØA orienterede om, at 
endelig afregning stadig ikke 
er foretaget på Powered by 
Cycling.  
 
LT orienterede om, at der er 
interessante høringer og 
borgermøder og foreslog 
deltagelse.  
 

9. Godkendelse af referat 
 

Referatet blev godkendt.  

 


