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Mødet blev afholdt online
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Bestyrelsen: Torben Juul-Olsen
(bestyrelsesformand)
Sekretariat: Else Østergaard Andersen (referent)
Nr.

Dagsorden

1.

Velkomst v. bestyrelsesformand Torben JuulOlsen og præsentationsrunde
Bilag 1: Rådets sammensætning

2.

Torben bød velkommen til rådet
og glæder sig til i foråret at kunne
indbyde til et fælles møde med
bestyrelsen. Rådets medlemmer
præsenterede sig for hinanden.

Valg af formand, næstformand og kandidater til
rådets bestyrelsespost

Formandskandidaterne
præsenterede sig for rådet.

Bilag 2: Notat vedr. valg

Poul Hald-Mortensen blev valgt
med 65% af stemmerne.
Niels Vase, Mai-Britt Nielsen og
Charlotte Boje Andersen blev
foreslået som kandidater til
posten som næstformand. Niels
Vase blev valgt med 47,8 % af
stemmerne.
TJO orienterede om, at der skal
vælges en mand og en kvinde som
kandidater til posten som rådets
repræsentant i bestyrelsen. Niels
Vase og Charlotte Boje Andersen
blev enstemmigt valgt af rådet
som kandidater til posten.

Nr.

Dagsorden

3.

Kort introduktion til rådshåndbogen
Bilag 3: Nationalpark Thy Rådshåndbog

EØA gav en kort introduktion.
TJO orienterede om, at der
planlægges et fælles møde med
bestyrelsen, hvor I vil blive klædt
godt på til det arbejde, der
forestår.
Rådet tog håndbogen til
efterretning.

4.

Eventuelt

TE spurgte til en mødekalender.
TJO nævnte, at det ventes, at den
kommer på plads snarest på
foranledning af formanden. IB
spurgte, om det er muligt at
medvirke virtuelt, også selvom
møderne holdes fysisk. PHM
anbefalede, at deltagelse så vidt
muligt er fysisk, men er åben
overfor, at enkelte kan deltage
digitalt. Der bliver mulighed for
at kunne tilkendegive, om man
kan deltage fysisk eller digitalt.
PHP anbefaler, at mødetidspunktet lægges enten senere eller
før af hensyn til børnefamilier.
JVK forslog, at det ikke bliver
tidligere af hensyn til folk, der har
arbejde. PHM kommer med et
forslag.
OSL spurgte til sæsonåbning i
Stenbjerg og Lodbjerg. EØA
nævnte, at vi følger
myndighedernes anbefalinger
tæt.

5.

Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt.
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