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1.  
 

Trædesten til naturen 

a. Nationalparkcenter Thy – opdateret plantegning 
b. Udkast til regnskab for restaurering og 

nyindretning af Lodbjerg Fyr 
c. Orientering vedr. kvalificering af ruter og faciliteter 

Bilag 1a: Opdateret plantegning af Nationalparkcenter Thy 

Bilag 1b: Udkast til regnskab vedr. Lodbjerg Fyr 

 Ad a) Plantegning i A3 blev 
udleveret og TJO gennemgik 
de projektændringer, der er 
besluttet.  

Ad b) TJO orienterede om 
det foreløbige regnskab og 
de krav, der derudover er 
stillet i udsigt. Bestyrelsen vil 
høre nærmere, hvis der sker 
mere i sagen.    

Ad c) EØA orienterede kort 
om, at der kommer et oplæg 
til næste runde af råds- og 
bestyrelsesmøder.  

2.  
 

Naturprojektet ved Vestergård – optioner og 
principper 

Bilag 2: Naturprojektet ved Vestergård – optioner og 
principper 

Bilag 2a: Forundersøgelse til naturgenopretningsprojekt 

Bilag 2b: Særlig arbejdsbeskrivelse for projektet 

 Bestyrelsen besluttede, at 
tilvælge alle optioner som et 
forsøgsprojekt og følge 
udviklingen nøje.  

3.  
 

Budgetopfølgning 3. kvartal 2019 

Bilag 3: Budgetstatus medio september 2019 

 EØA orienterede kort om, at 
Grønslæts Rende projektet 
ikke kan gennemføres. 
Bestyrelsen godkendte 
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Bilag 3a: Revideret budget for 2019 til godkendelse budgetændringen, herunder 
at de 1,8 mio. kr fortsat 
reserveres af opsparingen til 
projektet. ORC gjorde 
opmærksom på, at det 
tidligere har været aftalt, at 
besparelser kan bruges til at 
hæve budget til 
markedsføring.  

4.  
 

Budget 2020 til godkendelse 

Bilag 4: Sagsnotat vedr. budget 2020 

Bilag 4a: Budget 2020 til godkendelse 

 ORC fandt, at der bør 
afsættes midler til 
markedsføring for at få 
fortællingen ud over 
rampen, især når der ikke 
længere produceres 
Nationalpark TV. TJO 
nævnte, at der er afsat 
400.000 kr til kommuni-
kation m.v., som vil blive 
konkretiseret i foråret.  
Bestyrelsen var enige om at 
bestræbe sig på, at der i 
fællesskab laves en 
arrangementskalender 
inden for det afsatte beløb på 
500.000 til kommunikation, 
foldere, m.v. Bestyrelsen 
godkendte budget 2020.   

5.  
 

LUKKET PUNKT:    

6.  
 

Proces vedr. eventuel udvidelse 

Bilag 6: Oplæg til proces vedr. udvidelse 

 TJO orienterede kort om de 
drøftelser, der har været. 
Bestyrelsen besluttede, at 
udpegningsgrundlaget som 
gælder for nationalparken i 
dag også skal gælde for et 
evt. større areal. Bestyrelsen 
besluttede desuden, at sende 
en henvendelse til Thisted 
Kommunalbestyrelse mhp. 
at forsøge at få afdækket 
borgernes ønsker om at blive 
en del af Nationalpark Thy.  
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7.  
 

Orientering 

a. Evaluering af nationalparkloven – 
fokusgruppeinterview 18. sept.  

b. Samarbejdsaftale med Foreningen for 
Vildmarksoplevelser 

c. Dialog med Hanstholm Havn 
d. Invitation af miljøminister Lea Wermelin 
e. Invitation af Hendes Majestæt Dronning Margrethe 

Bilag 7a1: Dialog med Departementet og Rambøll vedr. 
fokusgruppeinterview 

Bilag 7a2: Overblik over udviklingen, resultater og udfordringer 
efter 11 år med Nationalpark Thy 

Bilag 7a3: Overblik over Nationalpark Thys regnskabstal fordelt 
ift. lovens formål 

Bilag 7b: Samarbejdsaftale med Foreningen for 
Vildmarksoplevelser 

Bilag 7c: Dialog vedr. Hanstholm Havns arealer i Nationalpark 
Thy 

Bilag 7d: Brev til miljøminister Lea Wermelin 

Bilag 7e: Invitation til Hendes Majestæt Dronning Margrethe 

 Ad a) TJO orienterede om, at 
han er blevet kritiseret for 
valg af fokusgruppe, men 
han fandt det svært med så 
få repræsentanter at få hele 
spektret med. Alle de store 
landsdækkende organisa-
tioner bliver desuden hørt. 
Statusnotatet er derfor også 
fremsendt til organisatio-
nerne. Han havde gerne 
taget hele bestyrelsen med. 
Vi har endnu ingen noter 
fået fra mødet. PHM mente, 
at sekretariatslederen og 
formanden havde håndteret 
henvendelsen på en 
manipulerende og kritisabel 
måde. EO fandt, at det er en 
grov beskyldning og er stolt 
over notatet. TBS fandt, at 
notatet burde have været 
godkendt af bestyrelsen og 
fandt at notatet er skævt i 
forhold til Naturstyrelsen. 
JB udtrykte sin frustration 
over denne sag. Råd og 
bestyrelse burde have været 
inde over udpegningen.  TJO 
fandt, at notatet er ganske 
dækkende for de 
beslutninger, der er truffet i 
bestyrelsen gennem årene. 
TBS fandt, at 
økonomioversigten vil være 
interessant ifm. fremtidige 
strategiske drøftelser. 
Bestyrelsen tog punktet til 
efterretning.  

Ad b) TJO har underskrevet 
en samarbejdsaftale. 
Bestyrelsen tog 
orienteringen til 
efterretning.  
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Ad c) TJO orienterede kort 
om dialogen.  

Ad d) TJO nævnte, at 
ministeren gerne vil komme, 
når lejlighed byder sig. Det 
kan fx være i forbindelse 
med 1. spadestik til 
nationalparkcentret. 
Bestyrelsen vil blive inviteret 
som tidligere besluttet.  

 Ad e) TJO nævnte, at 
dronningen er inviteret d. 
27. marts 2021.  

8.  
 

Mødeplan 2019 

a. Onsdag d. 11. dec. kl. 14-17 

 Mødet afholdes på Elmegade 
22 i Thisted og der vil være 
fælles spisning efterfølgende.  

9.  
 

Udkast til mødeplan 2020 

b. Onsdag d. 25. marts kl. 14-17 
c. Onsdag d. 24. juni kl. 14-17 
d. Budgetseminar 3.-4. september  
e. Onsdag d. 30. september kl. 14-17 
f. Onsdag d. 16. december kl. 14-17 

 PNC foreslog, at der kan 
indkaldes til ekstraordinære 
møder, hvis der er behov for 
det fx i relation til national-
parkplan 2022-28. 
Bestyrelsen godkendte 
planen.   

10.  
 

Eventuelt  ORC stopper som turistchef 
og træder ud af bestyrelsen. 
Han forventer, at den nye 
destination finder en 
repræsentant. TJO takkede 
for indsatsen i de år, han har 
medvirket, hvor han har 
varetaget turistorganisatio-
nernes interesser på bedste 
vis. ORC takkede for 
samarbejdet.  

11.  
 

Godkendelse af referat  Bestyrelsen godkendte 
referatet.  

 
 


