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Referat fra bestyrelsesmøde
Tid: 31. august kl. 19-22
Sted: Mødelokale 1, kld., Kirkevej 9, Hurup
Deltagere: Ejner Frøkjær, Esben Oddershede, Jens Brolev, Ingrid
Agerholm, Ole Riis Christensen, Jytte Nielsen, Lars Torrild, Tage
Espersen, Poul Hald-Mortensen, Bodil Gyldenkerne, Ditte
Svendsen, Jens Roesgaard
Sekretariatet: Esben Colding Broe (vedr. punkt 1), Else
Østergaard Andersen (referent)
Afbud: Grethe Mejlgaard, Lone Mark, Niels Jørgen Pedersen.
Referat
1. Orientering om Nationalparkcenter
Thy
a. Status omkring dialogen
med fonde
b. Formidlingsmodel
(Trædesten til Nationalpark
Thy)

ECB orienterede om dialogen
med fondene herunder
masterplan for formidling.

Projektleder Esben Colding Broe
deltager på mødet
2. Sekretariatets udkast til budget
2017 jf. Nationalparkplan 2016-22
forelægges til drøftelse
Bilag 2. Udkast til budget 2017

3. Forslag om revision af kriterier for
brug af logo på fødevarer
Bilag 3. Anbefalinger fra
arbejdsgruppe og råd

Et mere detaljeret budget blev
forelagt og sendes ud med
referatet. Bestyrelsen bad om et
notat vedr. indholdet i en evt.
ekstra stilling. Ændringsforslag
bedes sendt til sekretariatet
senest d. 28. september.
Vedr. spørgsmålet om at leve op
til kriterier for økologi og
bæredygtighed besluttede
bestyrelsen, at producenten
beskriver, hvordan produktet
lever op til kriterierne (fx som
også medtages som tekst på
nationalparkens hjemmeside).

Vedr. spørgsmålet om
afstandskrav blev det besluttet
at fastholde kriterierne men
angive arealer/placering af
bistader.
Vedr. spørgsmålet om
dokumentation og
ansøgningsskema besluttede
bestyrelsen at følge rådets
anbefaling.
Vedr. emballage besluttede
bestyrelsen at anbefale
producenterne at bruge
miljøvenlige og bæredygtige
emballager.
4. Eventuel udvidelse af Nationalpark
Thy
a. Formalia omkring
b. Drøftelse af den videre
proces

Bestyrelsen drøftede
spørgsmålet. PHM fortsætter
sondering af sagen.

Bilag 4. Formalia omkring en
eventuel udvidelse
5. Formalisering af samarbejdet med
Friluftsrådet og de andre
nationalparker om formidling og
friluftsliv
Bilag 5a. Notat vedr.
formalisering af samarbejdet
Bilag 5b. Kommissorium for
samarbejdsforum
Bilag 5c. De danske
nationalparkers idékatalog for
formidling og friluftsliv
6. Orientering
a. Lodbjerg Fyr
b. Ny struktur i Miljø- og
Fødevareministeriet
c. Styregruppen vedr. sårbar
natur, friluftsliv og
faciliteter
d. Sommerlejr i samarbejde
med Mellemfolkeligt
Samvirke, Naturstyrelsen
m.fl.
e. Overgang til ny
funktionsperiode –
forberedelse af en hurtig

Bestyrelsen godkendte
kommissoriet. Vedr.
idékataloget er der et
opmærksomhedspunkt omkring
”code of conduct” i forhold til
igangværende projekt om
sårbar natur.

Ad a) EF orienterede om, at der
arbejdes med konkretisering,
projektering og udbud samt
tilvejebringelse af de resterende
midler til projektet. Museum Thy
har stået for cafédrift i 6 uger i
sommer.
Ad b) DS orienterede om, at
Naturstyrelsen er delt i
Styrelsen for Vand- og
Naturforvaltning (Kbh.) og
Naturstyrelsen (Randbøl).
Myndighedsopgaver ligger hos
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nedsættelse af rådet
Bilag 6d. Notat om den
internationale sommerlejr i 2016
Bilag 6e. Anbefalinger fra rådet

SVANA, mens arealdrift og
friluftsliv ligger hos NST.
Styrelsen har fordelt opgaver i
relation til nationalparker
imellem sig.
Ad c) PHM nævnte, at arbejdet
er i god gænge og regner med
at afslutte arbejdet i år.
Ad d) Intet yderligere
Ad e) Intet yderligere
Ad f) NST Thy’s driftsplan er
blevet forsinket pga.
omstruktureringerne i styrelsen.
Planen ventes i høring før jul.

7. Emner til drøftelse i rådet:
8. Mødeplan 2016
a. Torsdag d. 27. okt.
b. Torsdag d. 15. dec.
9. Eventuelt

BG nævnte, at der er kommet
mange positive tilkendegivelser
vedr. åbningen af toilettet på
Agger Tange i sommer.

10. Godkendelse af referat

Bestyrelsen godkendte
referatet.
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