
 
 

 

Dagsorden til rådsmøde  
den 21. marts kl. 17-19 
Mødelokale 1 (kld), Kirkevej 9, Hurup 
 
Til- eller afmelding via: 
http://doodle.com/poll/g7iw7eh4udvefgkv  
 
Deltagere: 
Bodil Gyldenkerne, Finn Jorsal, Grethe Mejlgaard, 
Hans Chr. Mikkelsen, Harald Nielsen, Ib Nord 
Nielsen, Jeppe Pilgaard, Jesper Lousdal, Jørn 
Schjøtler, Ole Steen Larsen, Poul Nystrup 
Christensen, Torben Karlshøj, Willy Mardal, Ditte 
Svendsen, Charlotte Boje Andersen, Jytte Nielsen 
 

 Nationalpark Thy
Kirkevej 9

7760 Hurup

Tlf.: 72 54 15 00
CVR: 32995462

EAN: 5798000860568

thy@danmarksnationalparker.dk
www.nationalparkthy.dk

Ref. ELOES
Den 21. marts 2017

Bestyrelsen: 
Torben Juul-Olsen 
 
Sekretariatet:  
Else Østergaard Andersen (referent) 
 
Afbud: 
Jon Johnsen, Helge Yde, Tage Leegaard, Knud Søgaard 
Hans Chr. Jeppesen, Chris Schultz, NN - Ungerådet i Thy 
 

Nr. 
 

Dagsorden 
 

 

     

1.  
 

Velkomst og præsentationsrunde 

Bilag 1: Rådets sammensætning 

 TJO bød velkommen til rådet i den 
tredje periode. Rådets 
medlemmer præsenterede sig for 
hinanden.  

2.  
 

Kort introduktion til rådshåndbogen 

Bilag 2: Rådshåndbog for Nationalpark Thy 

 EØA orienterede kort håndbogen.  

3.  
 

Valg af formand, næstformand og repræsentant 
til bestyrelsen 

Bilag 3. Valg af formand, næstformand og indstilling af 
repræsentant til bestyrelsen 

 TJO pointerede, at det er rådet, 
der beslutter, hvordan man 
vælger formand og næstformand. 
Poul Nystrup Christensen blev 
valgt som formand for rådet.  
Charlotte Boje Andersen blev 
valgt som næstformand for rådet. 
Rådet indstiller formanden til at 
sidde i bestyrelsen for 
Nationalpark Thy.  

4.  
 

Tilretning af forretningsordenen  Rådet godkendte ændringerne 
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Bilag 4. Udkast til ændret forretningsorden 

5.  
 

Orientering 

a. Trædesten til naturen 

 EØA orienterede kort om 
projektansøgningen.  

6.  
 

Udkast til mødeplan 2017 

a. 21. april kl. 9-16. Fælles opstartsseminar 
med bestyrelsen. 8.30-9.00 holdes 
rådsmøde.  

 TJO orienterede kort om 
opstartsseminaret.  

PNC & EØA sender et oplæg til 
mødeplan.   

7.  
 

Eventuelt  OSL foreslår, at lade rådet 
repræsentere i styregrupper også 
fremover.  

BG nævnte Støtteforeningens 
indsamling og delte materiale ud.  

OSL nævnte, at Landsbygruppen 
holder ”Thymødet” 1. april. Alle er 
velkomne.  

8.  
 

Godkendelse af referat  Referatet blev godkendt.  
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Forretningsorden for Nationalparkrådet, Nationalpark Thy 
 
 
Indledning 
 
Nationalparkrådet er rådgivende for Nationalparkbestyrelsen i sager af større 
betydning og om principielle spørgsmål. Rådets medlemmer er valgt af 
Nationalparkbestyrelsen. 
 
Rådets funktionsperiode følger Nationalparkbestyrelsens. 
 
Det er rådets opgave at sikre, at der er en bred lokal indflydelse på 
Nationalparkens drift og udvikling. 
 
 

§ 1. 
 

Det nyvalgte råd vælger blandt sine medlemmer en formand og en 
næstformand samt indstiller et medlem til Nationalparkbestyrelsen. 
 
 
Formandens funktionsperiode følger som udgangspunkt rådets. Hvis seks af 
rådets medlemmer ønsker det, kan formandskabet til enhver tid komme til 
afstemning.  
 

§ 2. 
 

Næstformanden træder i enhver henseende i formandens sted i tilfælde af 
formandens forfald. 
 
 

§ 3. 
 

Rådet afholder sine møder efter behov, dog mindst fire gange om året. 
 
Møderne indkaldes af formanden, indkaldelse kan ske med elektronisk post. 
 
Formand og sekretariat udarbejder dagsorden med tilhørende mødemateriale 
til brug for rådets møder. 
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Forslag til dagsorden sendes til sekretariatet senest to uger inden mødet, 
herefter udsendes den endelige dagsorden med mødemateriale. 
 
Formanden leder rådets møder. 
 

§ 4. 
 

Formanden drager omsorg for, at referatet fra mødet godkendes som sidste 
punkt på dagsordenen og sendes ud dagen efter. Referatet offentliggøres 
desuden på Nationalparkens hjemmeside. 
 
 

§ 5. 
 

Rådets møder er ikke åbne for offentligheden. 
 
Formanden drager omsorg for at informere offentligheden om rådets arbejde. 
 

 
§ 6. 

 
Nærværende forretningsorden kan på ethvert tidspunkt ændres af 
Nationalparkrådet. 
 
 
 
Således vedtaget på Rådsmødet den 21. marts 2017. 
 
 
 


