
 
 

Referat fra rådsmøde  
den 26. marts kl. 17-19 
 
online via Zoom 
 
Deltagere: Poul Hald-Mortensen, Niels Vase, 
Charlotte Boje Andersen, Ann Hvid Skouboe, Gitte 
Jensen, Gitte Schjøtler, Henrik Schjødt-Kristensen, 
Irene Bjerregaard, Jesper Lousdal, Jens Kristian 
Kjærgaard, Johanne Vibe Kristensen, Jytte Nielsen, 
Jørn Schjøtler, Knud Søgaard, Lars Smith, Lars 
Rask Mortensen, Mads Agerholm, Mai-Britt 
Klitgaard Nielsen, Ole Steen Larsen, Philip Hahn 
Petersen, Tage Espersen.  
 
Sekretariatet: Else Østergaard Andersen 
(referent)  
 
Afbud: Mai Manaa 
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Ref. PHM
Den 25. marts 2021

 
Ikke mødt: Torben Karlshøj 

Dagsorden 

Nr. 
 

Dagsordenspunkt og evt. bilag 
 

 

     

1.  
 

Kommende mødedatoer og tider 

til orientering, kan det oplyses, at bestyrelsens møder ligger på 
følgende datoer:  

15-16. april (opstartsseminar) 

22. juni (ordinært møde) 

29. september (ordinært møde) 

16. december (ordinært møde) 

 Rådet besluttede, at 
rådsmøderne fremover 
bliver fra kl.  19-22 følgende 
datoer: 

22. april (på zoom) 

10. juni 

16. september 

9. december 

Det blev foreslået at lave et 
temamøde omkring 
nationalparkplanen.   

2.  
 

Revision af rådets forretningsorden 

Bilag 2: Udkast til forretningsorden  

 Rådet besluttede, at indstille 
ændringerne til bestyrelsen 
(§1 stk. 3 og 4, §2 stk. 1 og 2, 
§4 samt §7).  

3.  
 

Stillingtagen til, om bestyrelsesformanden skal sidde 
med ved rådets møder 

 Rådet skønnede, at der 
sædvanligvis ikke vil være 
behov, men at det vil være 
ønskeligt, om bestyrelses-
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formanden kunne være til 
rådighed, hvis det opstår. 
Sagen evalueres om et år.  

Rådet besluttede, at der 
fremover er et fast 
dagsordenspunkt, hvor det 
fremgår, hvordan rådets råd 
er blevet taget imod af 
bestyrelsen.  

4.  
 

Emner, som bestyrelsen ønsker drøftet i rådet 

a. Nationalparkplan 2022-28 
b. Friluftsguide 
c. Friluftsfaciliteter 
d. Gateway ved Lodbjerg Fyr 

Bilag 4a: Nationalparkplan 2022-28 

Bilag 4b: Friluftsguide 2021 

Bilag 4c: Friluftsfaciliteter 

Bilag 4d: Gateway ved Lodbjerg Fyr 

 Ad a) EØA orienterede om, 
at tidsfristen er søgt 
forlænget til ultimo 2022 
pga. corona-nedlukningen.  

Der sendes link til, hvor 
idéer og forslag til planen 
kan findes. 

Rådet nedsatte en 
arbejdsgruppe, der skal lave 
en procesplan for rådets 
arbejde med planen inden 
næste møde: Poul 
(formand), Lars S., Ole og 
Tage.   

Ad b) Rådet nedsatte en 
arbejdsgruppe bestående af 
Mai-Britt (formand), Jens 
Kristian og Gitte S. Johanne 
stiller sig gerne til rådighed 
vedr. surfing.  

Ad c) PHM bemærkede, at 
der kan være et problem i 
relation til dispensation 
vedr. shelterpladsen ved 
Klitmøller. PHP foreslog, at 
pladsen kan ligge indenfor 
det område, der skal 
afgræsses med heste.  

Ad d) Rådet anbefaler, at 
man understøtter plads til 
formidling, men alene 
udvider med få p-pladser 
herunder ved de små 
pladser, der er på vejen ud. 
Der kunne måske sættes et 
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web-cam op. Der kunne 
arbejdes mere med 
formidling af storstens-
graven. 

5.  
 

Orientering 

a. Miljøministerens udpegning af rådets repræsentant 
i bestyrelsen 

b. Planer for indvielse af Nationalparkcenter Thy 

 Ad a) PHM orienterede om, 
at ministerens udpegning 
stadig afventer.  

Ad b) EØA orienterede om, 
at festen er udskudt til efter 
sommerferien, men det er 
muligt, at dørene åbnes til 
pinse eller senere afhængigt 
af conona-pandemiens 
udvikling.  

6.  
 

Eventuelt  OSL nævnte, at det er 
glædeligt, at der er hvervet 
omkring 60 nye frivillige til 
nationalparkcentret.  

7.  
 

Godkendelse af referat  Referatet blev godkendt.  

 
 
 


