Dagsorden til rådsmøde
den 12. november kl. 16.30-18.30
EUC Nordvest, Lerpyttervej 52, Konference 1
(1. dør på højre hånd)
Deltagere:
Poul Nystrup Christensen, Hans Chr. Jeppesen,
Jytte Nielsen, Helge Yde, Ditte Svendsen, Willy
Mardal, Mads Agerholm, Ib Nord Nielsen, Jørn
Schjøtler, Hans Chr. Mikkelsen, Torben Karlshøj,
Jesper Lousdal, Tage Leegaard, Chris Schultz, Knud
Søgaard, Jeppe Pilgaard

Nationalpark Thy
Kirkevej 9
7760 Hurup
Tlf.: 72 54 15 00
CVR: 32995462
EAN: 5798000860568
thy@danmarksnationalparker.dk
www.nationalparkthy.dk
Ref. ELOES
Den 12. november 2018

Bestyrelsen:
Torben Juul-Olsen
Sekretariatet:
Charlotte Katholm, Esben Broe, Anna Worm, Else
Østergaard Andersen (referent).
Afbud:
Charlotte Boje Andersen, Harald Nielsen, Ole Steen
Larsen, Grethe Mejlgaard, Jens Therkelsen, Jon
Johnsen

Nr.

Dagsorden

1.

Lodbjerg Fyr
a.
b.
c.

Referat fra byggeudvalgsmøde 5. november
Fyrmesterens stuer
Fyrfaldne fugle som tema

Bilag 1a: Referat fra byggeudvalgsmøde 5. november
Bilag 1b: Lodbjerg Fyr – fyrmesterens stuer m.m.
Bilag 1c: Formidlings- og kunstprojekt på Lodbjerg Fyr

Ad a) Rådet havde ingen
bemærkninger.
Ad b) Rådet gav råd til
bestyrelsen om at følge
sekretariatets anbefalinger. DSV
nævnte, at når det handler om
fremleje, skal NST Thy som ejer
inddrages.
Ad c) INN nævnte, at
natsværmere også kan indgå.
DSV anbefalede, at genstandene
skal bruges til at lede folk ud på
oplevelser og vil gerne involveres
som bidragyder. KS nævnte, at
mørket er en af stedets kvaliteter.
Rådet anbefalede bestyrelsen at
godkende oplægget, men vil gerne
involveres inden det endelige

Nr.

Dagsorden
oplæg foreligger.

2.

Nationalpark Thys forslag til debatter på
Naturmødet 2019

Rådet havde ingen kommentarer.

Bilag 2: Nationalpark Thys forslag til debatter på
Naturmødet 2019
3.

Kommissorium for foldere i Nationalpark Thy
Bilag 3: Kommissorium for sekretariatets arbejde med
foldere i Nationalpark Thy

4.

Forundersøgelse vedr. genskabelse af Tvorup
Hul
Bilag 4: Forundersøgelse vedr. genskabelse af Tvorup
Hul

5.

Revideret frivilligstrategi
Bilag 5: Sagsnotat revideret frivilligstrategi
Bilag 5a: Revideret frivilligstrategi

DSV nævnte, at NST’s vandretursfoldere ikke udgår. JS anbefalede
målestok. TL anbefalede, at
undgå overlap. HEJ nævnte, at
det også er vigtigt, at have noget
digitalt fx gennem QRC. WM
anbefalede, at kulturhistorien
også kan indgå i foldere. DSV
nævnte, at en brugerundersøgelse
viser, at der stadig er behov for
kort og skilte. Rådet anbefaler
bestyrelsen at godkende
kommissoriet.
DSV nævnte, at NST gerne vil se
på problemstillingen som led i en
tematisk gennemgang af
muligheden for naturlig hydrologi
i klitplantagerne fx med Tvorup
Hul som case og foreslår, at man
afventer at driftsplanen er færdig.
Rådet anbefaler, at bestyrelsen
afventer færdiggørelsen af
driftsplanen.
JN fandt, at det kan være
uheldigt, at nogle medlemmer i
Støtteforeningen betaler og andre
får det betalt. DSV foreslog, at
Støtteforeningen i stedet for
medlemskab kan få et tilskud til
sit arbejde.
Rådet anbefaler bestyrelsen, at
godkende frivilligstrategien, men
at man vælger en anden
konstruktion end betalt
medlemskab.

6.

Tilladelse til brug af nationalparkens logo

Rådet anbefalede, at bestyrelsen
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7.

Dagsorden
Bilag 6: Tilladelse til brug af logo på Nationalpark Thy
produkter

følger certificeringsudvalgets
indstillinger.

Orientering

Ad a) Totalrådgivning for
Nationalparkcenter Thy er sendt i
prækvalifikation. Fem teams får
muligheden for at give tilbud og
aflevere forslag på bygning og
omgivelser indenfor
anlægsrammen. I april kan
vinderforslaget offentliggøres.

a.
b.
c.
d.
e.

Nationalparkcenter Thy
Forundersøgelse af forbindelse mellem
Ålvand og Vangså Klitheder
Åbent brev fra ”Projektgruppen for
Kystsikring i Nationalpark Thy”
Informationsmøde om Lodbjerg Fyr 19.
november
Toilet ved Lange Mole Vej på Agger Tange

Bilag 7b: Tilbud fra Cowi
Bilag 7c: Åbent brev fra ”Projektgruppen for kystsikring i
Nationalpark Thy”
Bilag 7d: Invitation til informationsmøde

Ad b) Rådet havde ingen
bemærkninger.
Ad c) Rådet tager orienteringen til
efterretning, men foreslår, at
bestyrelsen anmoder gruppen om
ikke at bruge Nationalpark Thy i
gruppens navn og om at få at
vide, hvem der står bag gruppen.
Ad d) Rådet havde ingen
bemærkninger.
Ad e) EØA orienterede om, at det
har taget lang tid at få tilbud
hjem og der stadig mangler
tilladelser.

8.

Mødeplan 2019
a.
b.
c.
d.
e.
f.

9.

Ingen bemærkninger.

Ordinært møde: Tirsdag d. 19. marts kl.
16.30-18.30
Ekskursion mandag d. 29. april kl. 9-16
Ordinært møde: Mandag d. 17. juni kl.
16.30-18.30
Ekskursion fredag d. 16. august kl. 9-16
Ordinært møde: Torsdag d. 12. september kl.
16.30-18.30
Ordinært møde: Onsdag d. 4. december kl.
16.30-18.30

Eventuelt

JN foreslog, at formanden
fremover giver en tilbagemelding
fra bestyrelsesmøderne.
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