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Dagsorden 

Nr. 
 

Dagsordenspunkt og evt. bilag 
 

 

     

1.  
 

Præsentation af nye medarbejdere  Sophie Christensen 
(kommunikation) og Anna 
Worm (natur) præsenterede 
sig selv.  

2.  
 

Trædesten til naturen 

a. Lodbjerg Fyr – samarbejdsaftale 
b. Lodbjerg Fyr – kompetencedelegation 
c. Lodbjerg Fyr – arbejdsgruppe vedr. ”Lodbjerg Fyrs 

Venner” 
d. Hanstholm Fyr – interessetilkendegivelse 
e. Orientering om tilladelser, fundraising m.v. 
f. Studieture d. 13. og 14. november 
g. Procesplan for formidlingsprojektet  

Bilag 2a: Samarbejdsaftale om brug, vedligeholdelse og drift af 
Lodbjerg Fyr 

Bilag 2b: Kompetencedelegering vedr. Lodbjerg Fyr 

Bilag 2e: Ansøgning til Vækstforum, Region Nordjylland 

Bilag 2g: Procesplan for formidlingsprojektet (udleveres også 
på mødet i print) 

 Ad a) TJO nævnte, at aftalen 
tydeliggør, hvad 
samarbejdet omfatter, og at 
en arbejdsgruppe kan 
deltage som observatør. 
Bestyrelsen tilkendegav, at 
indtægterne fremadrettet 
gerne skal kunne dække 
udgifter til vedligehold og 
drift.  

Ad b) Bestyrelsen delegerede 
beslutningskompetence til 
formanden.  

Ad c) TJO nævnte, at der er 
4 rådsmedlemmer, der er 
interesserede i at medvirke i 
arbejdet.  

Ad d) TJO nævnte, at vi har 
mødtes med fonden for Det 
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Nordatlantiske Fyr vedr. 
mulighed for lokaler i fyret, 
dels ved siden af 
turistforeningen dels i en 
større bygning bagerst i 
haven til fx madpakkehus. 
Bestyrelsen godkendte, at 
der kan arbejdes videre med 
tankerne.  

Ad e) TJO nævnte, at Slots- 
og Kulturstyrelsen har stillet 
en række betingelser og 
forslag ift. det ansøgte. Der 
planlægges møde i 
byggeudvalget ultimo 
oktober. Thisted Kommune 
forventes at sende 
dispensation fra 
naturbeskyttelseslovens §3 
vedr. nationalparkcentrets 
placering. Thisted Kommune 
har i forbindelse med budget 
2018 besluttet at afsætte 
ekstra 5 mio. kr til 
”Trædesten til naturen”. 
Vækstforum er søgt om 2,8 
mio. kr.  

Ad f) Der laves to studieture 
til Det Grå Fyr, Jyske Ås og 
Rebildporten samt til 
Vadehavscentret og Tirpitz. 
TBS foreslog, at man også 
lægger vejen forbi Nr. 
Lyngvig Fyr.   

Ad g) Procesplan for 
formidlingsprojektet blev 
uddelt. ECB orienterede kort 
om indholdet. KS og IA 
tilbød sig til arbejdet.  

3.  
 

Budgetopfølgning okt. 2017 

Bilag 3: Budgetrevision oktober 2017 

 EØA orienterede kort. 
Bestyrelsen tog 
budgetopfølgningen til 
efterretning. 
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4.  
 

Nationalpark TV 2018-19 

Bilag 4: Nationalpark TV 2018-19 

 TJO nævnte, at det kan være 
svært at hente indtægter 
fremover, men kan give 
andre fordele. Bestyrelsen 
besluttede, at fortsætte 
aftalen med produktions-
selskabet, og at tilbyde 
udsendelserne gratis.  

5.  
 

Naturmødet i Hirtshals 2018 

Bilag 5: Nationalpark Thys deltagelse i naturmødet i Hirtshals 

 TJO orienterede kort om 
tankerne. Bestyrelsen fandt, 
at en vagtplan vil være en 
god idé og at et møde med de 
andre nationalparkers 
bestyrelser er godt. 
Bestyrelsen godkendte 
oplægget.  

6.  
 

Budget 2018 til godkendelse 

Bilag 6a: Bestyrelsesformandens tidsforbrug 

Bilag 6b: Indkomne forslag til budgettet 

Bilag 6c: Budget 2018  

 Ad a) TJO gik udenfor og EO 
ledede punktet. Bestyrelsen 
godkendte et tidsforbrug på 
30 t/mdr.  

Ad b) TJO nævnte, at der i 
relation til fugleskjul 
tidligere har været 
modstand i en brugergruppe 
for reservatet. KS nævnte, at 
Agger Jagtforening bør 
kontaktes inden man 
beslutter placeringen, men 
de har ytret sig positivt. 
Bestyrelsen godkendte, at 
der arbejdes videre med et 
fugleskjul på Lange Mole 
Vej. Bestyrelsen besluttede, 
at der ikke afsættes ekstra 
midler til markedsføring i 
2018.  

Ad c) Bestyrelsen godkendte 
budget 2018.  

7.  
 

Markedsanalyse – nationalparkfødevarer 

Bilag 7a: Oplæg til drøftelse vedr. markedsanalyserne 

Bilag 7b: National markedsanalyse af nationalparkfødevarer 

 TJO nævnte kort de to 
undersøgelser. I rådet var 
der ikke en entydig holdning, 
men de fandt det vigtigt, at 
undersøge, hvor de andre 
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Bilag 7c: Lokal markedsanalyse af Nationalpark Thy fødevarer nationalparker er, samt at 
høre de fødevare-
producenter, der allerede 
har lov til at bruge 
Nationalpark Thys logo på 
produkter. Bestyrelsen 
besluttede, at vi fortsætter 
med det lokale 
nationalparkmærke og 
afventer, hvad de øvrige 
nationalparker gør.     

8.  
 

Orientering 

a. Korrespondance med miljø- og fødevareminister 
Esben Lunde Larsen 

b. Møde m. Thisted Kommune og Naturstyrelsen om 
skiltning og toiletter m.v. (12. oktober) 

c. Møde m. Lild Strand repræsentanter bag forslaget 
om udvidelse af Nationalpark Thy 22. september 

d. Ansøgning om Erhvervs-PhD om folkelig 
naturovervågning 

e. Ansøgning til Friluftsrådet 
f. Forslag til Den Grønne Ordning i Thisted Kommune 
g. Deltagelse i præsentation af projekt 

”Sundhedsfremmende natur for mennesker med 
bevægelseshandicap” i København 3. oktober.  

Bilag 8a: Korrespondance med Miljø- og fødevareminister 
Esben Lunde Larsen 
Bilag 8c: Noter fra mødet med initiativgruppen fra Lild Strand 

 Ad a) Bestyrelsen havde 
ingen bemærkninger.  

Ad b) TJO orienterede om, at 
vi på mødet torsdag søger at 
komme videre med skiltning 
til “den hemmelige 
Nationalpark” 

Ad c) TJO orienterede om, at 
der ventes et møde med 
gruppen igen i januar.  

Ad d) EØA orienterede om, 
at en projektskitse er sendt 
til en fond 1/9. Ansøgning er 
sendt til Innovationsfonden 
9/10.  

Ad e) EØA orienterede om, 
at ansøgning er sendt 1/10. 

Ad f) EO nævnte, at der er 
kommet mange projekter 
ind.  

Ad g) EØA nævnte, at 
Bevicafondens direktør har 
foreslået klassificering af 
stierne a al pistekort. TBS 
nævnte, at det bl.a. er på vej 
med mountainbikeruter i 
Naturstyrelsen.  

9.  
 

Udkast til mødeplan 2017-18 

a. 28. november 2017 kl. 14-17 
b. 21. marts 2018 kl. 14-17 
c. 19. juni 2018 kl. 14-17 

 TJO nævnte, at mødet d. 28. 
november kunne holdes på 
Elmegade og fortsættes med 
en julefrokost. Bestyrelsen 
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d. 18. september kl. 14-17 
e. 20. november kl. 14-17 

fandt, at der bør være 6 
møder i 2018, evt. en i 
tilknytning til Naturmødet. 
TJO og EØA kommer med et 
nyt forslag til datoer.  

10.  
 

Eventuelt  PHM bad om, at der 
fremadrettet kan følges med 
i referatet på skærmen. Han 
foreslog i øvrigt, at der 
bruges danske ord i en dansk 
nationalpark. TJO 
orienterede om, at 
Weekendavisen ventes at 
have en artikel om 
Nationalpark Thy. TJO 
nævnte, at Statens Museum 
for Kunst kommer på besøg 
på Lodbjerg Fyr.   

11.  
 

Godkendelse af referat  Bestyrelsen godkendte 
referatet.  

 


