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J.nr.
Ref. eloes

Den 6. december 2016

Referat fra rådsmøde       
Tid: Tirsdag d. 6. december kl. 17-19 (med lidt at spise kl. 16.30) 
Sted: Stenbjerg Kro, Stenbjerg Kirkevej 21 
 
Deltagere: Jens Roesgaard, Willy Mardal, Frede Østergaard, 
Helge Yde, Ole Steen Larsen, Knud Holch Andersen, Elsemarie 
Nielsen, Hans Chr. Mikkelsen, Mads Kjærgaard, Jon Johnsen, Jørn 
Schjøtler, Harald Nielsen, Jens Otto Madsen, Ib Nord Nielsen 

Bestyrelsen: Ejner Frøkjær (16.30-17) 

Sekretariatet: Else Østergaard Andersen (referent) 

Afbud: Niels Eriksen, Finn Jorsal, Nicolaj Nicolajsen, Grethe 
Mejlgaard 

 
Referat 
Bestyrelsesformandens tak til rådet 
 

Ejner Frøkjær takkede rådet og 
rådets formand for den store 
indsats, der er leveret gennem 
Danmarks første nationalparks 
første 8 år.  
 

1. Sårbar natur, friluftsliv og 
faciliteter.  

a. Syntese af eksisterende 
viden,  

b. informationsmateriale og  
c. anbefalinger til ændringer  
 
Bilag 1a. Syntese af viden om 
sårbare arter, naturbeskyttelse 
og benyttelse 
Bilag 1b. Pædagogiske opslag 
Bilag 1c. Forslag til ændringer i 
forhold til faciliteter 

 

Rådet fandt, at tidshorisonten 
for at læse materialet var for 
kort, men fandt dog, at 
syntesen giver et solidt 
grundlag for nationalparkens 
videre arbejde. Eventuelle 
rettelser bør være Ib i hænde 
senest onsdag kl. 11.00. Rådet 
anbefaler, at informations-
materialet (b) såvel som 
kommende ændringer (c) er til 
videre bearbejdning i den 
kommende tid. Det bemærkes, 
at materialet er tilvejebragt på 
baggrund af en enorm indsats 
af mange frivillige kræfter 
gennem mange år.  
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2. Indstilling vedr. sammensætning af 
rådet i den tredje funktionsperiode 

 

Der blev rundsendt en liste som 
forslag til den tredje bestyrelse 
(også lagt i mødemappen). 
Enkelte organisationer mangler 
at få fundet en repræsentant, 
bl.a. som følge af at, at 
bestyrelsen endnu ikke er på 
plads. Mange af rådets 
medlemmer fandt, at det er 
utilfredsstillende, at man ikke 
er kommet længere i 
processen. Det blev anbefalet, 
at der laves en ryste-sammen 
tur i starten af den nye periode.  
 

3. Eventuelt 
 

OSL nævnte, at ”Thy-mødet” 
afholdes første gang 1. april 
2017 om fremtidens landsby.  
 
FØ nævnte, at Støtte-
foreningens indsamling har 
nået 988.532 kr. Der er stadig 
112.000 kr tilbage af 
Sparekassens donation, som 
matcher beløb op til 10.000 kr. 
Foreningen klør på selvom 
målsætningen på resten af 
året.   
 

4. Tak for indsatsen i den forgangne 
periode 
 

JR takkede alle for indsatsen 
med at udvikle Danmarks 
første nationalpark og være 
med til at trække mange af 
stregerne også for de andre 
nationalparker. JR håber, at 
rådet også i den kommende 
periode får meget indflydelse 
på arbejdet i nationalparkens 
bestyrelse. JR takkede for 
tilliden som formand. Rådets 
stil har været afslappet, men 
uden at det er gået ud over 
kvaliteten. JR takkede også 
Else og sekretariatet for 
indsatsen. JR håber for det 
kommende råd, at det bliver 
lige så aktivt til gavn for ”den 
eneste rigtige nationalpark”.  
 
Rådet takkede formanden for 
indsatsen og for det store, 
engagerede og lydhøre arbejde 
gennem 8 år som har gjort det 
sjovt at være med i rådet. 

 


