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Dagsorden             Referat 

Nr. 
 

Dagsordenspunkt og evt. bilag 
 

 

     

1.  
 

Trædesten til naturen 

a. Nationalparkcenter Thy 
b. Lodbjerg Fyr 
c. Tids- og procesplan 2018-21 
d. Budget og finansiering 

Bilag 1a: Tidsplan for Nationalparkcenter Thy 

Bilag 1b: Invitation til rejsegilde på Lodbjerg Fyr 

Bilag 1c: Tids- og procesplan  

Bilag 1d: Budget- og finansieringsoversigt 

 Ad a) TJO orienterede kort 
om tidsplanen for 
nationalparkcentret. 
Byggeriet planlægges 
afsluttet inden udgangen af 
2020. De nye medlemmer i 
bestyrelsen efterspurgte en 
orientering om indhold. Det 
sker på næste møde.  

Ad b) TJO orienterede kort 
om rejsegildet på fredag. 
Byggeriet skrider fint 
fremad, dog er der sket en 
mindre tidsforskydelse. 
Handicaptilgængeligheden 
har været en udfordring, 
men det ser ud til at være 
landet.    

Ad c) TJO orienterede om 
projektets samlede tids- og 
procesplan for 2017-21. 

Ad d) EØA uddelte en 
revideret oversigt og 
nævnte, at der mangler nu 
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kun 2,4 mio. kr i alt ud af 81 
mio. kr i Trædesten til 
naturen.  

2.  
 

Status vedr. naturindsatsen 

Bilag 2: Status vedr. naturindsatsen 

 AW præsenterede 
projekterne. KS fandt, at 
bestyrelsen burde have 
været involveret i 
opgavebeskrivelsen til 
rådgiverne vedr. 
forbindelsen mellem Ålvand 
og Vangså. AW nævnte, at 
NST Thy har været 
inddraget i arbejdet og fået 
alle rettelser med. NST Thy 
deltager i alle møder med 
rådgiver. PNC var ikke enig 
med KS. Udbudsmaterialet 
bliver lagt i mødemappen på 
www.npthy.dk. PHM 
efterspurgte en status over, 
hvad de 1500 ha, der er sket 
naturforbedringer på 
omfatter. KS nævnte, at 
vedr. vildthegninger ifm. 
plantninger, bør det skrives 
ind i kontrakten, hvornår 
hegnet fjernes igen og af 
hvem.  

3.  
 

Revideret budget for 2018 

Bilag 3: Revideret budget for 2018 

 TJO nævnte, at der vedr. 
beslutningerne i punkt 2 er 
behov for at flytte 
projekter/midler fra 2018 til 
2019. Bestyrelsen godkendte 
det reviderede budget.  

4.  
 

Godkendelse af budget 2019 

Bilag 4: Budget 2019 til godkendelse 

 EØA gennemgik kort 
ændringerne. Bestyrelsen 
godkendte budgettet.  

5.  
 

Orientering 

a. Formidlingsdag 31. oktober 
b. DN Casestudie v. Seismonaut: Nationalpark Thys 

betydning i et politisk-strategisk perspektiv 
c. Deltagelse i EUROPARC konferencen 2018  
d. Møde i nationalparkernes formandsforum 2. 

 Ad a) TJO orienterede kort 
om formidlingsdagen, hvor I 
alle er velkomne (med 
tilmelding) 

Ad b) TJO orienterede om, at 
Brian Landbo har haft et 
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oktober 
e. Fælles tur til Naturmødet i Hirtshals d. 24. maj 

(reserver dagen) 

Bilag 5a: Invitation til formidlingsdag 

Bilag 5b: Mail vedr. Seismonauts casestudium 

Bilag 5d: Europarc årsmøde 2018  

Bilag 5d: Referatnotat fra møde i formandsforum 2. okt. på 
Mols 

møde med TJO, PHM, LT, 
EØA, Mogens Kruse og 
Marianne Galsgaard som 
led i en opgave, Seismonaut 
har fået af Danmarks 
Naturfredningsforening. 
Han blev opfordret til også 
at kontakte NST Thy. Der 
kommer senere en mulighed 
for at bestyrelse og råd kan 
komme på banen. LT fandt, 
at vi skal være 
opmærksomme på, hvad 
Nationalpark Thy måtte 
blive taget til indtægt for.  

Ad c) TJO orienterede om, at 
der var 600 repræsentanter 
fra 38 lande. Der er 
udarbejdet et notat, som er 
lagt i mødemappen på 
www.npthy.dk.  

Ad d) TJO orienterede om, at 
der er lagt et referat i 
mødemappen. På Mols fik vi 
set det sted, de ønsker at 
etablere et velkomstcenter.   

Ad e) TJO orienterede om, at 
vi tænker at deltage lige som 
sidste år. Mols Bjerge står 
for at arrangere national-
parkernes deltagelse. KS og 
KL foreslog, at der er en stor 
skærm med billeder fra 
nationalparkerne.  

6.  
 

Udkast til mødeplan 2019 

a. Ordinært møde: Onsdag d. 27. marts kl. 14-17 
b. Ekskursion: mandag d. 29. april kl. 9-16 
c. Ordinært møde: Onsdag d. 26. juni kl. 14-17 
d. Ekskursion: fredag d. 23. august kl. 9-16 
e. Ordinært møde: Onsdag d. 25. september kl. 14-

17 
f. Ordinært møde: Onsdag d. 11. december kl. 14-17 

 TJO nævnte, at mødeplanen 
er lagt ud fra de tidspunkter, 
der er relevant for beslut-
ning i byggeprogrammet for 
NPcenter Thy, samt 
forventning til budget-
opfølgning hos NST. Rådet 
bakkede op om 4 ordinære 
møder. Flere 
bestyrelsesmedlemmer 
fandt, at der var langt 
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mellem mødet i november og 
i marts. KL foreslog, at der 
kan sendes et nyhedsbrev ud. 
LT foreslog, at der måske i 
relation til ekskursionerne 
kan holdes et kort møde. 
PNC foreslog, at 
ekskursionen i august flyttes 
pga. Kulturmødet på Mors. 
En ny dato meldes ud 
hurtigt. Bestyrelsen holder 
fast i mødedatoerne i øvrigt.  

7.  
 

Mødeplan 2018 

a. Tirsdag d. 20. november kl. 14-17 

 Mødet holdes i Elmegade 22. 
Der er mulighed for at spise 
sammen efterfølgende.  

8.  
 

Lukket punkt 

Bilag 8. 

  

9.  
 

Eventuelt  TBS nævnte, at det er vigtigt 
at se bestyrelsens interesse 
for involvering som noget 
nyttigt.  

KS foreslog, at bestyrelsen 
inviteres, hvis DN’s 
præsident inviteres til Thy.  

ORC nævnte, at Thy 
Turistforening laver et 
fremstød i Aarhus for Thy 
fra begyndelsen af november 
og til midten af januar. Der 
kommer store flotte billeder 
fra nationalparken og de 
frivillige er velkomne til at 
komme og fortælle om den. 
Der arbejdes på daglig 
åbningstid.  

TJO nævnte, at han er 
inviteret til Skjern for at 
fortælle om visioner og 
resultater for Nationalpark 
Thy. 

KL nævnte, at Kystbyerne 
har sendt en ansøgning til 
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Nordeafonden med en 
afgørelse ultimo oktober.  

10.  
 

Godkendelse af referat  Bestyrelsen godkendte 
referatet.  

 
 
 
 


