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Referat
Nr.

Dagsordenspunkt og evt. bilag

1.

Kommuneplan 2017-29
Bilag 1: Kommuneplan 2017-29

DA orienterede om Grønt
Danmarkskort.
Bestyrelsen drøftede
oplægget og besluttede, at
komme med forslag om at
lade nationalparkens formål
og målsætninger indgå i
arbejdet med kommuneplanlægningen, samt at også
visionerne i Thy på forkant
indgår. Man bør desuden
vurdere på mulighederne for
at udlægge yderligere
mørke- og stilleområder.

2.

URT’s plads i rådet
Bilag 2: URT’s plads i rådet

TJO orienterede om, at URT
takker nej til en plads i
rådet. Bestyrelsen besluttede
at nedlægge den plads, der
var tiltænkt URT i
nationalparkrådet. Skulle
der være andre foreninger
med unge mennesker, der er
interesserede, kan sagen
tages op igen.

Nr.

Dagsordenspunkt og evt. bilag

3.

Trædesten til naturen
a.
b.

Orientering fra 1. styregruppemøde
Lodbjerg Fyr

Bilag 3a: Referat fra møde i styregruppen 16. maj (uploades 8.
juni)
Bilag 3b: Dagsorden til møde i byggeudvalget 7. juni

Ad a) TJO orienterede kort
om styregruppemødet. Der
hvor projektet er længst er
Lodbjerg Fyr. Der ventes
forelagt en procesplan for
formidlingsprojektet på
råds- og bestyrelsesmøder i
august.
Ad b) TJO orienterede om, at
der er visse udfordringer ift.
økonomien. Der indgås i
første omgang rådgivningsaftale for den økonomi, der
er til rådighed for projektet.
LT foreslog, at man
overvejer muligheden af
sponsorater som
medfinansiering.
Bestyrelsen tog
orienteringen til
efterretning.

4.

Opfølgning på syntese af viden om sårbare arter,
naturbeskyttelse og benyttelse
a.
b.

Skiltning og toiletter
De vejledende opslag

Bilag 4: Opfølgning på syntesen

Ad a) TJO orienterede om, at
det ser tungt ud at finde
samarbejdspartnere mht.
toiletter, men at der er
dialog med Thisted
Kommune om skiltning. Der
har desuden været et møde
med folketingspolitikere bl.a.
om emnet (5b). Bestyrelsen
drøftede problemstillingen
omkring toiletter og
besluttede at nationalparken
kan medvirke til at sikre en
midlertidig toiletløsning i
2017 ved høfde 72 indenfor
en ramme af 35-40.000 kr
evt. med en betalingsløsning.
Det blev understreget, at
beslutningen ikke må danne
præcedens. Et flertal
besluttede at søge at påvirke
miljøministeren i sagen.
Ad b) Bestyrelsen
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Nr.

Dagsordenspunkt og evt. bilag
besluttede, at de vejledende
opslag indgår i arbejdet med
”Trædesten til naturen”.

5.

Orientering
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Møde m. borgmester Lene Kjelgaard Jensen 7. juni
Møde m. folketingspolitikere valgt i Thy 12. juni
NY: Orientering fra rådet
Forsikringstilbud
Fratrædelser/ansættelser
Drøftelse med Statens Naturhistoriske Museum om
folkelig naturovervågning
Opgave om analyse af projektområder

Bilag 5c. Svar til Miljøstyrelsen vedr. tilbud på forsikring
Bilag 5f. Opgavebeskrivelse – analyse og identifikation af
projektområder

Ad a) Noter fra mødet er
fremsendt. EO orienterede
kort om, at der indledes
budgetforhandlinger i
august. Bestyrelsen tog
orienteringen til
efterretning.
Ad b) se punkt 4a
Ad c) PNC orienterede fra
rådsmødet d. 6. juni, hvor
der bl.a. blev stillet
spørgsmål til kompetencefordelingsplanen, hvor man
fandt, at rådet burde have
været hørt. TJO nævnte, at
det kan drøftes, hvornår
noget er et orienteringspunkt og hvornår det er et
høringspunkt. Bestyrelsen
får en revideret plan til
beslutning på et kommende
møde.
Ad d) TJO orienterede kort
om, at sagen pt ligger hos
Miljøstyrelsen.
Ad e) EØA orienterede om,
at Annette og Torbjørn er
fratrådt. Cathrine er
fastansat som
frivilligkoordinator.
Samtaler i denne og næste
uge (natur og
kommunikation). Der er
mange velkvalificerede
ansøgere og ansøgerne
finder det attraktivt at
arbejde i Thy.
Ad f) EØA orienterede kort
om en mulig erhvervs-PhD.
Ad g) EØA orienterede kort
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Nr.

Dagsordenspunkt og evt. bilag
om behovet for at få et bedre
planlægningsværktøj til
naturprojekter.
Bestyrelsen tog
orienteringen til
efterretning.

6.

Overdragelse af tilladelse til brug af logo til ny
producent
Bilag 6. Overdragelse af tilladelse

7.

Emner til drøftelse i rådet

8.

Mødeplan 2017
a.
b.
c.

9.

Bestyrelsen besluttede, at
der gives en midlertidig
tilladelse gældende i 2017 og
certificeringsudvalget søges
igen i efteråret for en ny
periode.
TJO nævnte involvering i
aktiviteter på Lodbjerg Fyr,
herunder evt. en plads i
styregruppen, samt en
revideret kompetenceplan.

29. august kl. 14-17
10. oktober kl. 14-17
28. november kl. 14-17

Eventuelt

EO nævnte, at der er behov
for skiltning ved Isbjerg om
hvorfor man ikke må gå op
på broncealderhøjen.
ORC uddelte køreplaner for
sommerbusrute 88 og 89.
25 vandrere er netop på
vandreferie.
KL nævnte, at der i Wester
Fiskeeksports udstilling er
plads til et nationalparkkort.

10.

Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt.
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