
 

   
  
   
  

Nationalpark Thy
Kirkevej 9

7760 Hurup

Tlf. 72 54 15 00
CVR: 32995462

EAN: 5798000860568

thy@danmarksnationalparker.dk
www.nationalparkthy.dk

J.nr.
Ref. eloes

Den 29. august 2016

Referat fra rådsmøde       
Tid: Mandag d. 22. august kl. 17-19 (sandwich fra kl. 16.30) 
Sted: Mødelokale 1, Kirkevej 9, 7760 Hurup 
Til-/afmelding til mødet (senest torsdag d. 18. august): 
http://doodle.com/poll/7ckervkbzqdsmcur   
 
Deltagere: 
Jens Roesgaard, Willy Mardal, Frede Østergaard, Ole Steen Larsen, 
Mads Kjærgaard, Ib Nord Nielsen, Jon Johnsen, Niels Eriksen, 
Nicolaj Nicolajsen, Helge Yde, Grethe Mejlgaard, H. Chr. Mikkelsen 
 
Afbud: Knud Holch Andersen, Finn Jorsal, Jens Otto Madsen, 
Elsemarie Kragh Nielsen, Jørn Schjøtler 
 
Ikke mødt: Harald Nielsen  
 
Dagsorden 
1. Revision af kriterier for brug af 

nationalparkens logo på 
fødevarer 

 
Bilag 1. Notat til 
arbejdsgruppen vedr. revision af 
kriterier inkl. arbejdsgruppens 
anbefaling  
 

Rådet takkede arbejdsgruppen for 
arbejdet og valgte at følge 
arbejdsgruppens anbefalinger, 
som videregives til bestyrelsen.  
 
 
 

2. Overgang til ny funktionsperiode 
 
Bilag 2. Overgang til ny 
funktionsperiode 
 

Rådet anbefaler, at man fra rådets 
side forbereder et bud på rådet i 
den næste funktionsperiode, som 
bestyrelsen har mulighed for at 
godkende snarest efter 1. januar 
med henblik på hurtigt at sikre en 
fuldtallig bestyrelse. 
  

3. Udkast til budget 2017 
 
Bilag 3. Udkast til budget 2017 
 

Rådet fandt, at der bør afsættes 
penge til at dække kørsel i særlige 
tilfælde, hvor det ikke kan dækkes 
af andre (dvs. ikke til rådsmøder).  
 

4. Orientering 
a. Nyt fra sekretariatet 
b. Nyt fra bestyrelsen 

Ad a) EØA orienterede kort om 
ansættelser, orlov og sygdom i 
sekretariatet.  
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c. Styregruppen vedr. 
sårbar natur, friluftsliv og 
faciliteter 

d. Styregruppen vedr. 
Nationalparkcenter Thy 

e. Lodbjerg Fyr 
 

 
Ad b) JR nævnte kort de emner, 
der er på det kommende 
bestyrelsesmøde.  
 
Ad c) INN nævnte, at første møde 
med rådgiver har været holdt i 
dag. Arbejdet ventes præsenteret 
for rådet i december.  
 
Ad d) OSL nævnte, at der er 
positiv dialog med fonde. Der 
hentes inspiration fra bl.a. 
naturpark Vesterhavet.  
 
Ad e) EØA nævnte, at 
projekteringen sættes i gang i 
efteråret.  
  

5. Udkast til mødeplan 2016 
a. Mandag d. 3. okt. 
b. Tirsdag d. 6. dec. 

 

Mødet flyttes fra d. mandag 3. 
oktober til torsdag d. 13. oktober 

6. Eventuelt 
 

FØ orienterede om indsamlingen 
til Nationalparkcenter Thy. Thisted 
Forsikring donerede 100.000 kr. 
Godt 892.000 kr er nået, men der 
er stadig godt 100.000 kr af 
Sparekassen Thys donation, der 
endnu ikke er udløst. FØ 
opfordrede flere foreninger til at 
bidrage. Se 
www.støtnationalparkcenterthy.dk. 
 
OSL nævnte, at der d. 30-31. 
august og 1. september er tilbud i 
Nationalpark Thy til de ældste 
børnehavebørn, som laves i 
samarbejde med Thy Teater. Der 
er en forestilling på søndag kl. 
14.30 på Kronens Hedevej.  
  

7. Godkendelse af referat 
 

Referatet blev godkendt.  

 


