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Dagsorden
Nr.

Dagsordenspunkt og evt. bilag

1.

Branding- og kommunikationsstrategi
Bilag 1: Indstilling, branding- og kommunikationsstrategi
Bilag 1a: Branding- og kommunikationsstrategi

2.

Naturmødet 2018
Bilag 2: Naturmødet 2018

3.

Årsafslutning for 2017
a.

Udkast til årsberetning

b. Årsregnskab
c.

Godkendelse af reservationer

d. Revideret budget for 2018
Bilag 3: Indstilling vedr. årsafslutning
Bilag 3a: Udkast til årsberetning 2017
Bilag 3b: Udkast til årsregnskab 2017
Bilag 3c: Reservationer ultimo 2017 til godkendelse
Bilag 3d: Revideret budget for 2018 til godkendelse

Bestyrelsen godkendte
branding- og
kommunikationsstrategien.
Bestyrelsen tog
orienteringen til
efterretning. 8
bestyrelsesmedlemmer
tilmeldte sig.
Ad a) Bestyrelsen roste
beretningen og godkendte,
at den sendes i trykken.
Ad b) TJO orienterede om, at
regnskabet allerede indgår i
Miljøstyrelsens regnskab.
Bestyrelsen tog
orienteringen til
efterretning.
Ad c) Bestyrelsen godkendte
reservationer for 4,6 mio. kr.
Ad d) Bestyrelsen godkendte
det reviderede budget for
2018.

Nr.

Dagsordenspunkt og evt. bilag

4.

Trædesten til naturen
Bilag 4: Trædesten til naturen

5.

Stillingsopslag
a.

Ekstra frivilligkoordinator

b. Internt opslag jf. tidligere beslutning
Bilag 5a: Ansættelse af ekstra frivilligkoordinator

TJO orienterede om et
tilfredsstillende licitationsresultat. Der er en juridisk
afklaring af en af
entrepriserne. Thisted
Kommune har meddelt
byggetilladelse, men Slotsog Kulturstyrelsens tilladelse
afventes. Budgettet ser ud til
at holde bortset fra ca.
200.000 kr. Byggestart er
snarest, når tilladelsen er på
plads. Bestyrelsen tog
orienteringen til
efterretning.
Ad a) Bestyrelsen godkendte
stillingsopslaget.
Ad b) Bestyrelsen godkendte
opslaget.

Bilag 5b: Fastansættelse af projektleder
6.

Identifikation af naturprojektområder
Bilag 6: Indstilling vedr. identifikation af projektområder
Bilag 6a: NaturRådgivningen: Nationalpark Thy –
identifikation af projektområder

Bestyrelsen godkendte, at
rapportens forslag kan
indgå i nationalparksekretariatets arbejde i de
kommende år som led i
gennemførelsen af
nationalparkplanen,
herunder godkender, at der
for projekterne 13, 15, 16, 18
og 20 (indenfor de
godkendte budgetter) kan
iværksættes forundersøgelser, at rapportens
forslag til projekter
medsendes i høringssvaret
til NST Thys driftsplaner,
herunder at undgå, at
driftsplanerne bliver til
hinder for gennemførelse af
projekterne, samt at
rapportens konkrete
projekter drøftes mere
indgående i den kommende
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Nr.

Dagsordenspunkt og evt. bilag
tid på fælles møder mellem
bestyrelse og råd.

7.

Høringssvar til Naturstyrelsen Thys driftsplaner
Bilag 7: Høringssvar til NST Thys driftsplaner
Bilag 7a: Problemstillinger og anbefalinger i forbindelse med
Naturstyrelsen Thys driftsplaner for de kommende 15 år

8.

Eventuelle forhindringer for naturgenopretning på
privatejede arealer i danske nationalparker
Bilag 8: Kompensation i forbindelse med naturgenopretning på
privatejede arealer

9.

Toilet på Agger Tange
Bilag 9: Indstilling vedr. ny toiletbygning

10.

Orientering
a.
b.
c.

Møde i nationalparkernes formandsforum 15. marts
Videns- og forvaltningsdag 23. marts
Naturarrangement for sommerhusejere m.m. 28.

Bestyrelsen besluttede at
give høringssvar til
Naturstyrelsens driftsplaner
jf. indstillingen, herunder
også konkret i forhold til de
forslag, der blev prioriteret i
punkt 6. KS fandt, at
formuleringerne var for
skarpe.
TJO orienterede om, at der i
dag er kommet svar fra
Miljøstyrelsen om, at aftaler
om naturgenopretning hører
ind under statsstøtte og de
minimis forordningen. De vil
søge at få sagen taget op i
EU og inddrage nationalparkerne i arbejdet.
Naturgenopretning indtil da,
vil så alene kunne ske ved
køb og salg jf. loven.
Lodsejerne orienteres om
sagen. Bestyrelsen tog
orienteringen til
efterretning.
TJO orienterede om, at han
søger en løsning, hvor
Nationalpark Thy etablerer
en ny toiletbygning under
forudsætning af, at
driftsudgifterne kan deles
mellem Naturstyrelsen,
Thisted Kommune og
Nationalpark Thy.
Bestyrelsen tog
orienteringen til
efterretning.
Ad a) TJO orienterede om, at
alle 5 nationalparker
medvirkede, herunder Carl
Bruun fra NP Kongernes
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Nr.

Dagsordenspunkt og evt. bilag
april og 11. maj
Bilag 10b: Program for Videns- og forvaltningsdag 23. marts

Nordsjælland. Der blev
udvekslet erfaringer og
muligheder.
Ad b) Nationalpark Thy
rummer 365 arter af laver,
heraf 6 der var troet uddøde.
Ad c) Sommerhusejere m.m.
inviteres til arrangementer
om at bygge insektbo m.m.
Ad d) TJO orienterede om, at
han har deltaget i et møde
med Foreningen til
bevaringen af skibningsbåden i Klitmøller, som i dag
står i et stort hus ved
Hanstholm Fyr, som
Nationalpark Thy indtænker
i ”Trædesten til naturen”.
Det er aftalt, at han efter
påske deltager i et møde med
Teknisk Forvaltning om en
mulig placering.

11.

Mødeplan 2018
a.
b.
c.
d.

Onsdag d. 20. juni kl. 14-17
Onsdag d. 29. august kl. 14-17
Onsdag d. 10. oktober kl. 14-17
Tirsdag d. 20. november kl. 14-17

12.

Godkendelse af nyt medlem af nationalparkrådet

Bestyrelsen godkendte, at
Mads Agerholm indtræder i
rådet i stedet for Bodil
Gyldenkerne fra
Støtteforeningen.

13.

Eventuelt

EO orienterede om et muligt
projekt ved høfde 72.
EØA orienterede kort om
status vedr. et fugleskjul på
Agger Tange.

14.

Godkendelse af referat

Bestyrelsen godkendte
referatet.
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Med venlig hilsen

Torben Juul-Olsen
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