
 
 

 

Dagsorden til rådsmøde  
den 22. august kl. 17-19 
Mødelokale 1, Kirkevej 9, 7760 Hurup 
 
Deltagere: 
Poul Nystrup Christensen, Charlotte Boje Andersen, 
Willy Mardal, Ditte Svendsen, Jon Johnsen, Bodil 
Gyldenkerne, Hans Chr. Mikkelsen, Jeppe Pilgaard, 
Ole Steen Larsen, Grethe Mejlgaard, Helge Yde, 
Jørn Schjøtler, Knud Søgaard, Jytte Nielsen, Harald 
Nielsen, Chris Schulz.     
 
Bestyrelsen: Torben Juul-Olsen 
Sekretariatet: Esben Colding Broe (vedr. punkt 1) 
og Else Østergaard Andersen (referent) 
 
Afbud: Ib Nord Nielsen, Hans Chr. Jeppesen, Finn 
Jorsal, Tage Leegaard, Torben Karlshøj 
 
Ikke mødt: Jesper Lousdal 

 Nationalpark Thy
Kirkevej 9

7760 Hurup

Tlf.: 72 54 15 00
CVR: 32995462

EAN: 5798000860568

thy@danmarksnationalparker.dk
www.nationalparkthy.dk

Ref. ELOES
Den 22. august 2017

 

Nr. 
 

Dagsorden 
 

 

     

1.  
 

Lodbjerg Fyr – som trædesten til naturen 

a. Planer og muligheder for involvering og 
aktiviteter 

b. Eventuel plads fra rådet i styregruppen for 
Lodbjerg Fyr 

c. Etablering af ”Lodbjerg Fyrs venner” el. lign. 

Bilag 1a. 

Bilag 1b. 

Bilag 1c. 

 Ad a) ECB orienterede om det 
projektforslag, der er godkendt i 
byggeudvalget til myndigheds-
behandling. Rådet drøftede 
muligheder for involvering og 
aktiviteter fx BG tænker, at 
Støtteforeningen kan bidrage med 
aktiviteter i haven, KS nævnte, at 
kubebiavl evt. vil kunne 
demonstreres, OSL viste særligt 
interesseret i madpakkehuset og 
mulighed for at bruge forskelligt 
grej på stedet. PNC takkede for 
tilkendegivelserne.    

Ad b) HN, CBA og OSL meldte sig 
som kandidater. Da der var rejst 
spørgsmål om, hvorvidt der er en 
plads til rådet i styregruppen, 
afventer en afstemning en 
beslutning om, hvorvidt rådet kan 
få en plads. Sagen ventes drøftet 
igen på næste rådsmøde.  

Ad c) BG og OSL meldte sig til at 
deltage i arbejdsgruppen for en 
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evt. venneforening. CBA foreslog, 
at man overvejer om man kan 
samtænke organisering o.l. 
mellem Hanstholm Fyr og 
Lodbjerg Fyr. 

2.  
 

Certificering af produkter  

Råd til bestyrelsen om princippet i at godkende 
nationalparkprodukter baseret på invasive arter 

Bilag 2. 

 Rådet drøftede problemstillingen 
og råder bestyrelsen til, ikke at 
ændre kriterierne. Rådet foreslog, 
at man overvejer muligheden af 
at formidle problemer med 
invasive arter i naturen på 
produkterne.  

3.  
 

Forslag til udvidelse af Nationalpark Thy 

Bilag 3.  

 Rådet drøftede forslaget og nogle 
var imod, andre for og atter 
andre havde ingen holdning.  

Samlet besluttede rådet at 
tilkendegive, at man ikke har en 
fælles holdning.  

4.  
 

Udkast til budget 2018 

Bilag 4.  

 Rådet anbefaler, at budgettet 
laves mere enkelt og overskueligt. 
Rådet anbefaler bestyrelsen at der 
kan blive lejlighed til at komme 
med forslag til aktiviteter fx med 
en bevilling til opstart på 
Lodbjerg Fyr og til revision af de 
store nationalparktavler. 
Regnearket uploades til 
mødemappen til nærmere studier.  

5.  
 

Delegation af beslutningskompetence 

Revideret udkast til drøftelse i rådet 

Bilag 5.  

 Rådet kvitterede for, at 
delegationspapiret er kommet i 
høring i rådet med justeringer og 
kan anbefale de foreslåede 
ændringer.  

6.  
 

Orientering 

a. Møde med folketingspolitikere 12. juni 
b. Brev til miljø- og fødevareminister Esben 

Lunde Larsen 
c. Midlertidig toiletløsning på Lange Mole Vej, 

Agger Tange 
d. Ansættelser i sekretariatet 

 Ad a) BG spurgte ind til mødet. 
TJO fandt, at der var en positiv 
dialog og de er interesserede i at 
høre om problemstillinger og 
tiltag.   

Ad b) TJO orienterede om, at der 
endnu ikke er kommet svar fra 
ministeren. DSV nævnte, at man 
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Bilag 6a 

Bilag 6b 

skal huske, der også er kommet 
mange nye faciliteter til i 
nationalparken efter 
etableringen.  

Ad c) EØA orienterede om 
toiletvognen, der står frem til 30. 
september på nationalparkens 
regning.  

Ad d) Anna Worm og Sophie 
Christensen starter 1. september.  

7.  
 

Mødeplan 2017 

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

 Mødet flyttes til d. 4. oktober. I 
forhold til næste års mødeplan 
foreslås at skifte ugedag.  

8.  
 

Eventuelt  PNC foreslog, at der kan stilles 
printede bilag til rådighed til 
møderne. Dem der har specifikke 
ønsker, sender Else en mail.  

BG spurgte, om Naturstyrelsen 
har flere projekter svarende til 
det, der sker i dag på Isbjerg. Som 
svar inviterede DSV alle i rådet til 
at deltage i indvielsen d. 15. 
september.  

 
 


