Referat fra bestyrelsesmøde
den 20. november kl. 14-17
Elmegade 22, Thisted
Deltagere: Torben Juul-Olsen, Thomas Borup
Svendsen, Liselotte Schouboe-Madsen, Ingrid
Agerholm, Karin Lynggaard, Poul Hald-Mortensen,
Poul Nystrup Christensen, Jens Brolev, Esben
Oddershede, Karen Serup, Ole Riis
Sekretariatet: Else Østergaard Andersen
(referent)

Nationalpark Thy
Kirkevej 9
7760 Hurup
Tlf.: 72 54 15 00
CVR: 32995462
EAN: 5798000860568
thy@danmarksnationalparker.dk
www.nationalparkthy.dk
Ref. ELOES
Den 20. november 2018

Afbud: Lars Torrild

Dagsorden
Nr.

Dagsordenspunkt og bilag

1.

Nationalparkcenter Thy – opsummering, indhold og
beslutninger

Præsentationen blev taget
vel imod af en enig
bestyrelse. Den lægges i
mødemappen. Bestyrelsen
tog orienteringen til
efterretning. Fra flere sider
blev der dog stillet
spørgsmålstegn ved, om
bestyrelsen blev
tilstrækkeligt involveret i
valg af vinderprojekt. KS er
ikke enig i processen.
Styregruppen vil søge at
involvere bestyrelsen på
rette tidspunkt.

2.

Restfinansiering ift. projekter, støttet af Friluftsrådet
m.fl. under Trædesten til naturen

Bestyrelsen besluttede, at
finde restfinansieringen på
283.500 kr ifm. første
budgetrevision i marts 2019.

Bilag 2. Restfinansiering af de to delprojekter
3.

Lodbjerg Fyr
a.
b.
c.

Referat fra byggeudvalgsmøde
Fyrmesterens stuer og lejligheden på 1. sal
Formidlings- og kunstprojekt

Bilag 3a: Referat fra byggeudvalgsmøde

Ad a) TJO nævnte, at der er
udfordringer ift. tidsplan og
udgifter. Bestyrelsen tog
orienteringen til
efterretning.
Ad b) OR fandt, at man ved
udleje tager arrangementer

Nr.

Dagsordenspunkt og bilag
Bilag 3b: Lodbjerg Fyr – fyrmesterens stuer
Bilag 3c: Formidlings- og kunstprojekt på Lodbjerg Fyr

væk fra erhvervsdrivende i
området. TBS foreslog, at
entréen til fyret sættes op
som alternativ indtægtskilde. Bestyrelsen
besluttede, at være varsom
med reservering til private
formål. Bestyrelsen
besluttede, at sagen
forelægges igen primo 2019.
Ad c) TBS anbefalede tæt
kontakt til NST, Thisted
Kommune og Museum Thy
vedr. formidlingen. Emnet
drøftes i styregruppen ult.
november. Bestyrelsen
godkendte, at sekretariatet
indgår aftaler med en
formidlingsaktør og
besluttede, at sagen
forelægges igen primo 2019.

4.

Emner til debatter på Naturmødet 2019
Bilag 4: Forslag til debatter på Naturmødet

5.

Kommissorium for foldere i Nationalpark Thy
Bilag 5: Kommissorium for foldere i Nationalpark Thy

6.

Revision af frivilligstrategi
Bilag 6: Notat – revision af frivilligstrategi

Bestyrelsen besluttede, at
”større sammenhængende
naturområder” og
”reintroduktion af naturligt
hjemmehørende arter” er
forslag til emner til debat.
Bestyrelsen ønsker, at
foldere er på både dansk,
engelsk og tysk og gerne i
samme folder. OR anbefaler,
at man samler ind, hvad der
er i forvejen for at mindske
overlap. Han oplyste
desuden, at tyskerne lægger
vægt på print. TBS foreslog,
at også offentligt ejede
arealer fremgår af kortet.
Bestyrelsen godkendte i
øvrigt kommissoriet.
EØA nævnte, at der er en fejl
på s. 10. IA foreslog, at
beløbet sættes i forhold til
antallet af frivillige.
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7.

Dagsordenspunkt og bilag
Bilag 6a: Frivilligstrategi

Bestyrelsen godkendte
frivilligstrategien, herunder
at der gives et årligt tilskud
til Støtteforeningen.

Tilladelse til brug af nationalparkens logo

Bestyrelsen godkendte
certificeringsudvalgets
indstilling.

Bilag 7: Tilladelse til brug af logo på produkter fra Nationalpark
Thy

Karl Otto Reinwaldts
ansøgning blev desuden
godkendt.
8.

Forundersøgelser til naturprojekter
a.
b.

Genskabelse af forbindelse mellem Ålvand og
Vangså Klitheder
Genskabelse af Tvorup Vestersø

Bilag 8a: Forundersøgelse af muligheden for at skabe
sammenhæng mellem Ålvand og Vangså.
Bilag 8b: Forundersøgelse vedr. genskabelse af Tvorup
Vestersø

9.

LUKKET PUNKT

10.

Orientering
a.
a.
b.
c.
d.
e.

Åbent brev fra ”Projektgruppen for Kystsikring i
Nationalpark Thy”
Informationsmøde om Lodbjerg Fyr 19. november
Toilet ved Lange Mole Vej på Agger Tange
Wilhjelmkonferencen 2018 15. november
Helhedsplan for formidling ”Størst muligt indtryk –
mindst muligt aftryk”
Nationalpark Thy Håndbogen – VILDT værtskab

Bilag 10a: Åbent brev fra projektgruppen
Bilag 10b: Invitation til informationsmøde om Lodbjerg Fyr

Ad a) Bestyrelsen besluttede,
at PHM og KS indgår som
bestyrelsesrepræsentanter i
den teknisk-faglige følgegruppe.
Ad b) Bestyrelsen besluttede,
at vente med at træffe
beslutning om evt.
forundersøgelse af
muligheden for at genskabe
Tvorup Vestersø, til NST
Thys driftsplaner for 2017-31
foreligger i endelig form.

Ad a) TJO nævnte, at
bestyrelsen tidligere har
gjort opmærksom på, at
man ikke kan deltage i
arbejdet. Rådet har
anbefalet, at man anmoder
om, at ”Nationalpark Thy”
tages ud af gruppens navn.
OR har fået et spørgeskema
fra Rambøll på vegne af
Kystdirektoratet som
rundsendes.
Ad b) EØA orienterede om,
at der deltog 37 mennesker i
et godt møde.
Ad c) Der mangler stadig to
samlede tilbud. Forhåbentlig
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Dagsordenspunkt og bilag
kan det etableres inden
foråret 2019.
Ad d) EØA orienterede kort.
Oplæg lægges i
mødemappen.
Ad e) Helhedsplanen blev
uddelt.
Ad f) Håndbogen blev
uddelt.

11.

Mødeplan 2019
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Ordinært møde: Onsdag d. 27. marts kl. 14-17
Ekskursion: mandag d. 29. april kl. 9-16
Ordinært møde: Onsdag d. 26. juni kl. 14-17
Ekskursion: fredag d. 16. august kl. 9-16
Ordinært møde: Onsdag d. 25. september kl. 1417
Ordinært møde: Onsdag d. 11. december kl. 14-17

Der ventes et ekstraordinært
møde i starten af 2019. Så
snart datoforslag foreligger,
sendes en doodle ud.

12.

Eventuelt

KL nævnte, at Kystbyernes
Netværk har fået afslag på
en ansøgning til Nordeafondens kystpulje. PHM
spurgte til fugleskjulet på
Agger Tange, der afventer
dispensation fra Thisted
Kommune.

13.

Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt.
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