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Rådsmøde 11. august 2014      
Tid og sted: kl. 17-19, Mødelokale 1, Kirkevej 9, kld., 7760 Hurup 
 
Deltagere: Jens Roesgard, Willy Mardal, Jens Otto Madsen, Knud Holch 
Andersen, Frede Østergaard, Harald Nielsen, Niels Eriksen, Finn Jorsal, 
Mads Kjærgaard, Jørn Schjøtler, Ole Steen Larsen, Jon Johnsen, Gunda 
Odgaard, Else Østergaard Andersen (ref.) 
 
Afbud: Elsemarie Nielsen, Grethe Mejlgaard, Helge Yde, Ib Nord Nielsen 
 
Ikke mødt: Nicolaj Nicolajsen, Hans Chr. Mikkelsen 
 
Referat 
1. Godkendelse af 

dagsorden 
 

Dagsordenen blev godkendt (punkt. 6 a 
blev flyttet til 6 d) 

2. Nationalparkcenter Thy 
 

OSL nævnte, at der har været to møder 
siden sidst. Thisted Kommune har bevilget 
en byggegrund v. Forfyr/Bagfyr. Der er 
nedsat en partnerskabsgruppe med bl.a. 
museum, turistforening og kommune. 
Frivillige og lærere inddrages. Papiret 
”Vision og målsætninger” er blevet 
redigeret henover sommeren. Sonderinger 
hos fonde m.m. er så småt i gang.  
WM nævnte, at Egnshistorisk forening for 
Sydthy gerne vil bidrage med et symbolsk 
beløb på 5.000 kr. FØ nævnte, at 
støtteforeningens bestyrelse drøfter at 
kunne stå for en indsamling af lokale 
bidrag. Rådet anbefaler bestyrelsen, at der 
kan tages imod sponsorater til centret – fra 
virksomheder, foreninger og 
privatpersoner.   
      

3. Revision af 
nationalparkplan 

a. Åbent Hus d. 
18. september 
kl. 17-19 

b. Arbejdsgrupper 
og mødedatoer 

JR orienterede kort om det offentlige møde 
i juni. Der er afsat tid til konsultation af 
forslag i september. Fristen for indlevering 
af forslag er d. 9. oktober. Der foreslås en 
arbejdsgruppe for hvert formål. I hver 
arbejdsgruppe foreslås, at der både er et 
rådsmedlem og et bestyrelsesmedlem.  
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4. Certificering af non-
food produkter 
 
Bilag 4 
 

Rådet foreslår, at ”Råvarer/materiale” 
erstatter ”råvarer”. Rådet kan i øvrigt 
anbefale kriterierne.   

5. Budget 2015 – forslag 
og anbefaling til 
bestyrelsen 
 
Bilag 5 
 

EØA nævnte, at der for at fortsætte 
indsatsen med frivillige på nuværende 
niveau er behov for 175.000 kr til frivillige 
(ikke 100.000 kr). Rådet bemærkede, at 
man kan overveje at aflyse projektet på 
Agger Tange. Hvis der er mulighed for at 
øge indtægterne for Nationalpark TV, 
kunne det ønskes (fx salg til TV2 Fri m.m.). 
Mht. de indkomne budgetforslag foreslog 
rådet, at Naturstyrelsens drifts- og 
vedligeholdelsesopgaver ikke tørres af på 
nationalparken (fx konvertering fra 
pyntegrønt til løv). Der var desuden 
spørgsmål om modregning af indtægter 
ved fældning, ligesom det blev bemærket, 
at EU betaler for hegn til afgræsning). 
Rådet foreslår, at bestyrelsen beder 
Naturstyrelsen om at genoverveje 
forslagene. Rådet foreslår, at der hvor 
forslagene kan medfinansieres, bør de 
prioriteres højere. Rådet foreslår, at der for 
de indkomne forslag laves en prioritering 
fra forslagsstillernes side. Rådet anbefalede 
varmt forslaget fra Skarregaard og Eigaard. 
Forslagene fra sekretariatet blev drøftet og 
det blev bl.a. foreslået, at der bliver afsat 
midler til et nationalparkcenter. Det blev 
desuden foreslået, at nationalparkdagen 
gøres billigere end 100.000 kr. Rådet vil 
gerne have mulighed for en udtalelse inden 
endelig godkendelse.  
  

6. Orientering 
a. Bestyrelse 
b. Styregrupper 
c. Arbejdsgrupper 
d. Dialogforum 

 

JR orienterede om, at miljøminister Kirsten 
Brosbøl besøger Nationalpark Thy på 
fredag.  
Ad a) JR nævnte, at der blev besluttet en 
placering af nationalparkcentret. Revision 
af nationalparkplanen blev drøftet.   
Rådet foreslår vedr. bestyrelsens 
forretningsorden, at det præciseres, at 
bestyrelsen for nationalparkfonden har et 
ansvar for regnskaberne for den 
selvstændige juridiske enhed, hvad enten 
bestyrelsen har underskrevet regnskaberne 
eller ej.  
Ad b) Intet  
Ad c) Naturovervågning – EØA nævnte, at 
Københavns Universitet er blevet forsinket. 
Formidlings-netværk – HY deltog ikke. 
Vang Sø – MK nævnte, at der er møder 
med lodsejere. Erhverv – JR nævnte, at der 
planlægges iværksat et forprojekt vedr. 
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grønne møbler som har fået bevilget midler 
fra Region Nordjylland, og afventer en 
behandling i Thisted Kommune. En samlet 
status for erhvervsarbejdet sendes ud. 
Krondyrprojektet – intet nyt. Rådet foreslår 
at der sættes fornyet fokus på projektet. 
Litteraturdatabase – KHA orienterede om at 
bibliotekets medarbejder har været 
sygemeldt, men at man venter at blive 
færdige inden årets udgang.  
Ad d) Udover det, der har været nævnt, 
blev det foreslået, at der kunne være en 
afgift forbundet med muligheden for at 
bruge logoet på produkterne. Rådet 
bakkede op om på et tidspunkt at overveje 
muligheden for at få indtægter ind på den 
måde.   
 

7. Eventuelt 
 

EØA orienterede om, at den nye 
hjemmeside desværre har væsentligt færre 
besøgende og ikke nåede at blive oversat 
til engelsk og tysk inden højsæsonen 
grundet.   
JS nævnte, at han får en fejlmeddelelse i 
forsøg på at downloade app’en til en 
android-phone.  
 

8. Mødeplan 
a. 20. oktober 
b. 4. december 

 

 


