
 
 

 

Referat fra rådsmøde  
den 6. juni kl. 17-19 (sandwich kl. 16.30) 
Mødelokale 1, Kirkevej 9, 7760 Hurup 
 
Deltagere: Poul Nystrup Christensen, Charlotte 
Boje Andersen, Jesper Lousdal, Jeppe Pilgaard,  
Willy Mardal, Jon Johnsen, Ole Steen Larsen, Harald 
Nielsen, Hans Chr. Mikkelsen, Jørn Schjøtler, Tage 
Leegaard, Torben Karlshøj, Bodil Gyldenkerne, Jytte 
Nielsen, Finn Jorsal, Chris Schultz, Ib Nord Nielsen 
Bestyrelsen: Torben Juul-Olsen 
Thisted Kommune: Dorthea Albrechtsen (vedr. 
punkt 2) 
Sekretariatet: Esben Colding Broe (vedr. punkt 3) 
og Else Østergaard Andersen (referent)  
 
Afbud: Hans Chr. Jeppesen, Grethe Mejlgaard, 
Helge Yde 
 
Ikke mødt: Ditte Svendsen, Knud Søgaard  

 Nationalpark Thy
Kirkevej 9, stuen

7760 Hurup

Tlf.: 72 54 15 00
CVR: 32995462

EAN: 5798000860568

thy@danmarksnationalparker.dk
www.nationalparkthy.dk

Ref. ELOES
Den 6. juni 2017
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1.  
 

Orientering fra bestyrelsesmødet 26. april 

a) Årsberetning for 2016 

b) Skiltning og toiletforhold i Nationalpark Thy 

c) Delegation af beslutningskompetence 

d) Rådets repræsentation i styregruppen for 
”Trædesten til naturen” 

Bilag 1a. Årsberetning for 2016 for Nationalparkfond 
Thy 

Bilag 1b. Referat fra bestyrelsesmødet 26. april 

Bilag 1c. Delegationspapir godkendt 26. april 

 Ad a) Rådet roste årsberetningen 
for 2016.  

Ad b) TJO orienterede kort om 
mødet med Thisted Kommune og 
Naturstyrelsen Thy. Der søges en 
midlertidig toiletløsning på Agger 
Tange i samarbejde med Thisted 
Kommune. Der er aftalt møde 
med folketingsmedlemmer d. 12. 
bl.a. om toiletfaciliteter. Rådet 
fandt, at toiletter er vigtige i 
sammenhæng med at flere 
besøger området og at de tre 
parter sammen bør kunne finde 
en varig løsning.   

Ad c) TJO nævnte, at bestyrelsen 
har godkendt en delegation af 
beslutnings-kompetence. Et 
medlem af rådet anbefalede, at 
emner af en sådan karakter bør 
drøftes i rådet. TJO tog kritikken 
til efterretning. Rådet tog 
orienteringen til efterretning og 
venter at blive inddraget, hvis der 
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lægges op til ændringer. JJ bad 
om at få ført til referat, at han 
fandt, at delegationspapiret ikke 
var lovligt, idet rådet ikke har 
været hørt inden bestyrelsen traf 
en beslutning.  Han fandt 
desuden, at der ikke er tale om 
orientering af rådet, men om en 
høring af rådet.  

Ad d) TJO orienterede om 
bestyrelsens beslutning, der 
betyder, at PNC repræsenterer 
rådet i styregruppen for 
Trædesten til naturen. Der vil 
være mulighed for at flere af 
rådets medlemmer kan involvere 
sig i undergrupper. OSL var uenig 
i beslutningen.  

2.  
 

Mulighed for rådets involvering i udvalg under 
”Trædesten til naturen” 

 ECB nævnte, at møderne i 
styregruppen er fastlagt, således 
at det passer med kadencen for 
råds- og bestyrelsesmøder. 
Projektering er igangsat på 
Lodbjerg Fyr, der ventes indviet 
juni 2018. HN foreslog, at der 
bl.a. kan være arbejdsplads til 
sentudviklede på fyret.  TJO 
nævnte, at bestyrelsen ventes at 
tage stilling til at rådet kan være 
repræsenteret i styregruppen for 
Lodbjerg Fyr.  Rådet vil gerne 
inviteres til en workshop. 
Tegningerne af fyret stilles til 
rådighed forinden.  

3.  
 

Kommuneplan 2017-29 

Se proces og organisering på 
http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/49#/  

 DA introducerede til processen om 
”Grønt Danmarkskort” som led i 
kommuneplanrevisionen.   

4.  
 

URT’s plads i nationalparkrådet  EØA orienterede om, at URT har 
takket nej til tilbuddet. OSL 
nævnte, at der er to forskellige 
ungeorganisationer i Thy.  

5.  
 

Orientering  Ad a) Annette Buck og Torbjørn 
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a. Sekretariatet Tarp har sagt op. Cathrine Lykke 
Sørensen er ansat som 
frivilligkoordinator.  

6.  
 

Mødeplan 2017 

a. 22. august kl. 17-19 
b. 3. oktober kl. 17-19 
c. 22. november kl. 17-19 

  

7.  
 

Eventuelt  OSL nævnte, at Thymødet 2018 
har opstartsmøde på torsdag kl. 
18 i Sjørringhallen.  Interesserede 
er velkomne til at deltage. 

JP har taget jakker med.  

 
 


