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Referat
Nr.

Dagsordenspunkt og evt. bilag

1.

Præsentation af ny medarbejder: Charlotte Ertebjerg
Katholm

CEK præsenterede sig selv.
Hun skal arbejde som ekstra
frivilligkoordinator og
”fyrmoster”.

2.

Godkendelse af nyt medlem af rådet for Friends of
Cold Hawaii: Jens Therkelsen

TJO orienterede om, at Finn
Jorsal er trådt ud af rådet.
Bestyrelsen godkendte Jens
Therkelsen som nyt medlem.

3.

Trædesten til naturen

Ad a) TJO gav en kort
status. Bestyrelsen tog
orienteringen til
efterretning.

a.
b.
c.
d.

Lodbjerg Fyr
Proces for revision af frivilligstrategi
Masterplan for formidling
Status vedr. bevillinger

Bilag 3a: Status vedr. Lodbjerg Fyr
Bilag 3b: Status vedr. revision af frivilligstrategien
Bilag 3c: Notat vedr. Masterplan for formidling

Ad b) CLS gav en kort
orientering, som bestyrelsen
tog til efterretning.
Ad c) Hanne Strager
fremlagde tankerne.
Bestyrelsen tog godt imod
oplægget og bidrog med
idéer til det videre arbejde
med konkretiseringen.
Ad d) TJO orienterede om, at

Nr.

Dagsordenspunkt og evt. bilag
Lodbjerg Fyr er fuldt
finansieret med 10,47 mio.
kr.

4.

Faciliteter i Nationalpark Thy – fugleskjul og toilet på
Agger Tange
Bilag 4: Faciliteter
Bilag 4a: Udkast til partnerskabsaftale for toiletbygning

TJO orienterede om, at
fugleskjulet ventes at kunne
opføres i foråret 2019, mens
et toilet forventeligt kan
opføres sidst på sommeren.
Bestyrelsen besluttede at
søge et toilet opført snarest
muligt efter tilladelserne er
på plads, samt godkendte
indgåelse af en
partnerskabsaftale.

5.

EUROPARC årsmøde i Skotland
Bilag 5: EUROPARC årsmøde

6.

Budgetopfølgning 2. kvartal
Bilag 6: Budgetopfølgning 2. kvartal
Bilag 6a: Bestyrelsesformandens tidsforbrug

7.

TJO orienterede kort om
status. Bestyrelsen
godkendte det reviderede
budget.

Bilag 6b. Regnskab pr. 14. juni 2018

Ad a) EO ledte punktet, mens
TJO gik uden for døren.
Bestyrelsen godkendte det
øgede tidsforbrug.

Evaluering af Naturmødet 2018

SC takkede for bestyrelsens
medvirken. Naturmødet i
2019 er fastlagt til 23-25.
maj. Bestyrelsen bidrog med
idéer til næste år, som vi
deltager i, hvis det bliver
afholdt. TJO nævnte, at der
var god opmærksomhed fra
pressen.

Bilag 7: Naturmødet - evaluering

8.

TJO orienterede om
muligheden for at deltage
med bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen godkendte
Torbens deltagelse.

Samarbejdsaftale med EUC Nordvest
Bilag 8: Samarbejdsaftale med EUC Nordvest
Bilag 8a:Udkast til samarbejdsaftale EUC Nordvest

TJO orienterede om, at
ønsket er kommet fra EUC
Nordvest. LT nævnte, at der
selvfølgelig også skal være
mulighed for at afvikle
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Nr.

Dagsordenspunkt og evt. bilag
kurser andre steder.
Bestyrelsen godkendte
aftalen.

9.

Henvendelse fra Thisted Kommune vedr. Mårhund
Bilag 9: Mårhund
Bilag 9a: Henvendelse fra Thisted Kommune

10.

Status vedr. naturlig hydrologi i nationalparken
Bilag 10. Status vedr. naturlig hydrologi
Bilag 10a. Mail fra Poul Hald
Bilag 10b. Debatindlæg i Altinget Miljø fra Naturstyrelsens
direktør

11.

Evt. udvidelse af Nationalpark Thy
Bilag 11: Eventuel udvidelse af Nationalpark Thy
Bilag 11a: Præsentation fra Nationalparkgruppen Lildstrand
Bilag 11b: Masterplan Lildstrand 2018-2030
Bilag 11c: Lodsejerfortegnelse

12.

Orientering
a.
b.
c.
d.

10 års jubilæumsarrangement 7. september
Kulturhistorisk Atlas – forprojekt
Erstatning ifm. naturgenopretning
Projekter i vores omverden:
i
kystbynetværket
ii
skibningsbåden
iii big data
iv gastroturisme

TJO og EO orienterede kort
om henvendelsen, der også
har været drøftet i Det
Grønne Råd og med
nabokommunerne.
Bestyrelsen besluttede at
bakke moralsk op om
henvendelsen.
TJO nævnte, at
Naturstyrelsen Thy i går har
meddelt, at de går i gang
med lukning af grøfter i
Vilsbøl Plantage. PHM
foreslog, at emnet drøftes i
hhv. råd og bestyrelse når
driftsplanerne er færdige.
TJO orienterede om
gruppens arbejde og et
fælles møde, samt andre
arealer, der kan være i spil
ved en større udvidelse. KS
fandt, at tilgangen til
lodsejere støder nogle fra sig
og fandt, at sagen bør
afvente en evaluering af
nationalparkloven.
Bestyrelsen besluttede, at
formand og leder kan
arbejde videre på at skitsere
en mulig proces som
foreslået.
Ad a) Der holdes jubilæum
for bestyrelse, råd, frivillige
og ansatte d. 7. september kl.
16 ved tipien ved Vandet Sø.
Tidligere bestyrelses- og
rådsmedlemmer inviteres.
Ad b) EØA orienterede kort
om, at der arbejdes på et
projekt med Vester Vandet
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Nr.

Dagsordenspunkt og evt. bilag
v

udviklingsplan for Vestkysten

Sogn som forprojekt.
Ad c) Der er inviteret til
møde i departementet ultimo
juni/primo juli.
Ad d) TJO orienterede om, at
Lildstrand er optaget i
Kystbynetværket. En
forening arbejder på at få
skibningsbåden fra
Hanstholm til Klitmøller v.
Ørhage. EØA orienterede
om, at Nationalpark Thy er
valgt som case for et projekt
omkring big data i turismen
i Nordjylland. TJO
orienterede om, at der er
udarbejdet en udviklingsplan for turisme langs
vestkysten, som har naturen
som grundlag.

13.

Mødeplan 2018
e.
f.
g.

Intet at bemærke.

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

14.

Eventuelt

Intet

15.

Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt.
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