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Referat fra rådsmøde
Tid: 6. juni kl. 17-19 (sandwich fra kl. 16.30)
Sted: Kirkevej 9, Hurup – mødelokale 1, kld.
Deltagere: Jens Roesgaard, Willy Mardal, Knud Holch Andersen,
Frede Østergaard, Jørn Schjøtler, Helge Yde, Mads Kjærgaard,
Finn Jorsal, Niels Eriksen, Hans Chr. Mikkelsen, Grethe Mejlgaard,
Ib Nord Nielsen, Harald Nielsen, Elsemarie Kragh Nielsen, Nicolaj
Nicolajsen, Else Østergaard Andersen (referent).
Poul Hald-Mortensen (vedr. punkt 1)
Afbud: Ole Steen Larsen, Jon Johnsen
Ikke mødt: Jens Otto Madsen, Søren Kiel (udtrådt af rådet, men
ny repræsentant endnu ikke fundet)
Referat
1. Drøftelse af eventuel udvidelse af
Nationalpark Thy (oplæg v. Poul
Hald-Mortensen)
Bilag 1. Oplæg vedr. Krik Vig
2. Evaluering af funktionsperioden
Bilag 2. Evaluering af
funktionsperioden

Rådet drøftede idéen og fandt,
at sagen kan forelægges for
bestyrelsen i august suppleret
med bemærkninger fra
sekretariatet.
Vedr. 1.1 Rådets medlemmer
 Rådet finder, at ca. 20
medlemmer er passende.
 Det blev drøftet, at der
måske kunne lukkes op for
flere, men hvordan eller
hvem, har rådet ikke en
løsning på.
 Rådet finder, at det kan
være en mulighed at
annoncere offentligt, at der
er åbent for flere
organisationer.
 Rådet finder det vigtigt, at
der er en bred
repræsentation af både
beskyttere og benyttere.

Vedr. 1.2 Udpegning af rådet
 Rådet anbefaler bestyrelsen,
at den nuværende
bestyrelse udpeger rådet for
den tredje funktionsperiode,
således at det sker på
bestyrelsesmødet i oktober
2016. Rådet bemærkede
desuden, at det ikke er
ønskeligt, hvis en person
både sidder i bestyrelsen og
i rådet (uden at være rådets
repræsentant i bestyrelsen).
Vedr. 1.3 Rådets repræsentation
i bestyrelsen
 Rådet anbefaler, at rådet har
to pladser i bestyrelsen.
 Rådet anbefaler, at rådets
formand er en af de to
repræsentanter i
bestyrelsen.
Vedr. 1.4 Samarbejdet m.
bestyrelse og sekretariat
 Rådet anbefaler kraftigt, at
dialogforum fortsætter i den
næste funktionsperiode.
 Rådet anbefaler, at
styregrupper,
arbejdsgrupper m.m. både
bemandes af bestyrelses- og
rådsmedlemmer.
 Rådet anbefaler, at
formanden for styre- og
arbejdsgrupper altid skal
være et bestyrelsesmedlem.
 Rådet anbefaler, at
rådsmøderne holdes mellem
møder i dialogforum og
bestyrelsen. Rådet anbefaler
desuden, at der holdes 4-6
møder årligt.
 Rådet anbefaler, at der af og
til er fælles møder. Rådet
finder, at der bør være en
fælles ekskursion i hver
funktionsperiode.
Rådet bemærkede desuden, at
det kan overvejes, hvilke
organisationer, der skal
være repræsenteret i
bestyrelsen.
Vedr. 2. Eventuelt spørgeskema
 Rådets medlemmer takkede
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ja til tilbuddet mhp. at få en
god debat i de enkelte
bestyrelser. HY, NN og KHA
bidrager med spørgsmål,
som kan sendes ud primo
august.
3. Evaluering af
nationalparkplanprocessen
Bilag 3. Evaluering af
planprocessen

Vedr. organisering af arbejdet
 Rådet anbefaler, at
bestyrelsen varetager
formandsposten for
nationalparkplanprocessen.
 Rådet anbefaler, at
arbejdsgrupper både
bemandes med folk fra
bestyrelse og råd, samt
mere bredt mhp. at styrke
det faglige niveau.
 Konsultation mellem
grupperne / workshop.
Rådet anbefaler, at en
lignende model med
konsultationer mellem
grupper (workshop) kan
anvendes igen, da det giver
en bedre fornemmelse for
helheden.
 Rådet anbefaler, at der
hyres ekstra personale ind til
planprocessen i
sekretariatet.
 Så længe formandskabet i
grupperne varetages af
bestyrelsesmedlemmer,
finder rådet, at den
investerede tid var givet
godt ud.
Rådet havde ingen yderligere
kommentarer til
planprocessen.

4. Program for basisregistrering og
naturovervågning
Bilag 4. Styregruppens
anbefalinger til bestyrelsen

Rådet anbefaler, at der bliver
igangsat et program for
basisregistrering som anbefalet
af styregruppen (i årene 201618).
Rådet anbefaler desuden, at der
bliver igangsat et
overvågningsprogram som
anbefalet af styregruppen.

5. Orientering
a. PL-regulering af bevilling

Ad a) Nu er det på tryk, at
nationalparkernes bevilling fra
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b. Nationalparkcenter Thy
c. Certificering af
nationalparkprodukter,
arbejdsgruppe og
drøftelser m. SEGES
d. Årsberetning 2015
e. Forundersøgelse af sårbar
natur m.m.
f. Ansættelse af ny
medarbejder
Bilag 5a

2016 og fremover reguleres
efter pris- og lønudviklingen.
Ad b) JR nævnte, at der er god
dialog med flere fonde. FØ
orienterede om, at der er nået
ca. 800.000 kr i
Støtteforeningens indsamling.
Ad c) NN og JJ har sagt ja til at
indgå i gruppen.
Ad d) Udleveret til særligt
interesserede.
Ad e) INN orienterede kort om
styregruppens arbejde, der
arbejdes på at afslutte arbejdet
inden årets udgang.
Ad f) Torbjørn Tarp tiltræder
som projektleder 1. august

6. Udkast til mødeplan 2016
a. Mandag d. 22. aug.
b. Mandag d. 3. okt.
c. Tirsdag d. 6. dec.
7. Eventuelt
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