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Referat fra bestyrelsesmøde       
Tid: Torsdag d. 15. december kl. 19-21.  
Sted: Stenbjerg Kro, Stenbjerg Kirkevej 21.  
 
Deltagere: Ejner Frøkjær, Esben Oddershede, Jytte Nielsen, Ditte 
Svendsen, Lone Mark, Tage Espersen, Niels Jørgen Pedersen, Bodil 
Gyldenkerne, Ole Riis, Lars Torrild, Jens Brolev, Ingrid Agerholm, 
Jens Roesgaard, Grethe Mejlgaard, Poul Hald-Mortensen.  
 
Sekretariatet: Cathrine Lykke Sørensen (punkt 1) og Else 
Østergaard Andersen (referent) 
 
Referat 
1. Orientering vedr. sommerlejre 

samt beslutning om fremtiden 
v. Cathrine Lykke Sørensen 
 
Bilag 1. Sommerlejre i 
Nationalpark Thy fremadrettet.  
 

Bestyrelsen besluttede, at der 
fremover skiftevis holdes 
nationale og internationale 
sommerlejre for studerende. I 
2017 blev besluttet at holde en 
national lejr i uge 26.  
 

2. Godkendelse af forprojekt vedr. 
sårbar natur, friluftsliv og 
faciliteter 
 
Bilag 2. Samlet rapport vedr. 
sårbar natur  
 

PHM gennemgik kort nogle af 
hovedelementerne. Eventuelle 
rettelser af fejl bør sendes til 
sekretariatet senest 2. januar. 
Det er noteret, at der i de 
pædagogiske opslag bør 
henvises til bl.a. cykel- og 
vandrekort. I anbefalingerne 
fjernes henvisningen til en 
privat lodsejer. 
 
JR nævnte, at rådet ser 
syntesen som et værdifuldt 
værktøj, men at forslagene til 
faciliteter og de pædagogiske 
opslag er til videre bearbejdning 
i en bredere kreds.  
 
Bestyrelsen godkendte 
rapporten til offentliggørelse 
(inkl. tryk) når eventuelle fejl er 
rettet.  
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Styregruppen påtog sig at følge 
opgaven helt til dørs.  
  

3. Godkendelse af brug af logo på 
fødevarer og non-food 
 
Bilag 3. Indstilling fra 
certificeringsudvalget 

 

Bestyrelsen godkendte 
indstillingen fra certificerings-
udvalget.  

4. Lodbjerg Fyr 
a. Sekretariatets evaluering 

af sommersæsonen 2016 
b. Styregruppens indstilling 

vedr. sommercafédrift i 
2017 

c. Styregruppens indstilling 
vedr. retningslinjer for 
udlån af assistentboligen 

d. Styregruppens udkast til 
revideret samarbejdsaftale 

 
Bilag 4a. Sekretariatets 
evaluering af sommersæsonen 
2016. 
Bilag 4b. Styregruppens 
indstilling vedr. sommercafédrift i 
2017 
Bilag 4c. Styregruppens 
indstilling vedr. retningslinjer for 
udlån af assistentboligen  
Bilag 4d. Styregruppens udkast 
til revideret samarbejdsaftale 

 

EF nævnte, at Færchfondens 
bevilling til restaurerings-
projektet på Lodbjerg Fyr er 
forlænget endnu engang til 
2018.  
 
Ad a) Bestyrelsen tog 
evalueringen til efterretning.  
 
Ad b) Bestyrelsen besluttede, at 
der skal være cafédrift på 
Lodbjerg Fyr i 2017, dog under 
hensyntagen til eventuelle 
håndværkere.  
 
Ad c) Bestyrelsen tilsluttede sig 
styregruppens indstilling om 
udvidet brug af assistentboligen.  
 
Ad d) Bestyrelsen godkendte 
det reviderede udkast til 
samarbejdsaftale.  

5. Beslutning vedr. 
litteraturdatabasens fremtid 
 
Bilag 5. Beslutning om 
litteraturbasens fremtid 
 

Bestyrelse besluttede, at man 
bør arbejde videre med at 
undersøge de forskellige 
modeller herunder om et 
universitetsbibliotek kunne 
gøres interesseret i sagen.  
 

6. Orientering 
a. Trædesten til naturen 
b. Brev fra fire nationalpark-

bestyrelsesformænd til 
SVANAS og NST’s direktion 
vedr. ansvar og forsikring 

c. Orientering fra fælles møde 
mellem nationalparkerne, 
SVANA samt NST 

d. Erklæring og udbetaling 
vedr. Powered by Cycling 
Panorama. 

e. Proces omkring ny 
bestyrelse 

Ad a) EF nævnte, at museet har 
tilkendegivet, de trækker sig fra 
nationalparkcentret af hensyn til 
plads. NJP orienterede kort om 
et ”sponsormøde” i København i 
sidste uge. Det bliver 
bemærket, at Støtteforeningen 
har indsamlet 1 mio. kr.  
Ansøgninger sendes inden jul 
med behandling i løbet af 
vinter/forår 2017.    
 
Ad b og c) EF orienterede kort 
fra fællesmødet mellem 
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Bilag 6b. Ønske om en god, fair 
og tryg løsning af ansvars- og 
forsikringsforhold 
Bilag 6d. Erklæring og udbetaling 
vedr. Panoramaprojektet 

 

nationalparkerne, SVANA og 
NST. Mht. ansvar og forsikring 
udarbejder SVANA et notat over 
de kommende måneder. Der 
planlægges også en ny 
samarbejdsaftale med NST.  
 
Ad d) EØA orienterede kort, at 
Visit Denmark desværre har 
valgt at rejse krav overfor 
projektets partnere. Projektets 
lead partner Østdansk Turisme 
(nu Dansk Turisme Innovation) 
har sat en advokat på sagen.   
 
Ad e) EF nævnte, at der er 
sendt breve ud til de 
organisationer, som ministeren 
har fundet plads til i den næste 
periode. EF takkede Museum 
Thy og Støtteforeningen for 
Nationalpark Thy for deres 
indsats. De to organisationer får 
ikke en plads i den næste 
bestyrelse. Bestyrelsen fandt 
det ikke tilfredsstillende, at en 
ny bestyrelse ikke er på plads. 
JR takkede på rådets (og egne) 
vegne bestyrelsen og 
formanden for samarbejdet i 
den forgangne funktionsperiode.  
 

7. Udkast til mødeplan 1. halvår 
2017 

a. Onsdag d. 11. januar kl. 
19-22 

b. Torsdag d. 6. april kl. 19-
22 (ekskursion kl. 17-19)  

c. (Naturmødet 18-20. maj) 
d. Tirsdag d. 20. juni kl. 19-

22 
 

 

8. Eventuelt 
 

 

9. Godkendelse af referat 
 

Referatet blev godkendt.  

10. Tak for indsatsen! 
 

 

 


