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Nr.

Dagsorden

1.

Orientering
a.
b.

2.

Sekretariatet orienterer om dets flytning til
Nationalparkcentret.
Formanden orienterer om miljøministerens
udpegning af Niels Vase til rådets
repræsentant i bestyrelsen for NP Thy.

Friluftsguiden 2021
a.
b.

[Referat]

[Referat]

Tilbagemelding fra arbejdsgruppen
Rådets indstilling til bestyrelsen

Bilag 2a: Tilbagemelding fra arbejdsgruppen (lægges i
mødemappen mandag)
3.

Nationalparkplan 2022-28
a.
b.

[Referat]

Tilbagemelding fra arbejdsgruppen
Rådets indstilling til bestyrelsen

Bilag 3: Tilbagemelding fra arbejdsgruppen (lægges i
mødemappen mandag)
4.

Har rådets medlemmer allerede nu forslag til
”sager af større betydning og om principielle
spørgsmål”, som vi bør overveje at tage op?
Ifølge loven om nationalparker (§ 16, stk.1) skal rådet
især rådgive bestyrelsen
om emner af den citerede karakter.

[Referat]

Nr.

Dagsorden
Formanden foreslår en åben drøftelse og udveksling af
synspunkter / idéer, idet eventuelle beslutninger vel bør
udskydes til, når rådet kan holde fysiske møder.

5.

Skal Rådet indføre et mindre, men måske fast
dagsordenpunkt?

[Referat]

”Aktuelle og mindre emner fra rådets medlemmer som
ønskes drøftet”
Ifølge bemærkningerne til loven om nationalparker skal
rådet: ”- sikre en bred lokal indflydelse på
nationalparkens drift og udvikling.”
En tanke kunne være, at rådsmedlemmerne mellem
møderne og under deres egne ture i NP Thy samt ved
kontakt med deres bagland kunne støde på emner eller
forhold, der aktuelt – og inden for realistiske rammer bør drøftes og efter overvejelse måske videregives til
bestyrelsen med henblik på eventuel effektuering i
sekretariatet.
Et eksempel kunne være:
Er det på tide, at de rustne jernstativer (foto vedhæftet)
ved Svaneholmhus enten fjernes eller eventuelt erstattes
med funktionelle og diskrete cykelstativer?
6.

Mødeplan 2021
a.
b.
c.

7.

[Referat]

10. juni kl. 19-22
16. september kl. 19-22
9. december kl. 19-22

Eventuelt

[Referat]

Med venlig hilsen

Poul Hald-Mortensen
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