
Beslutningsreferat fra Nationalparkrådets 3. møde den 22. juni 2010 
 

Dagsorden: 

1.      Drøftelse af indhold og spørgsmål i debatoplægget. 

2.      Fastlæggelse af proces for rådets bidrag til Nationalparkplanens indhold. 

3.      Fastlæggelse af arbejdsmøder efter sommer. 

4.      Forretningsorden. (forretningsorden for Thy er vedhæftet) 

 

Tilstede: Erik, Jette, Mette, Thomas, Kit, Arrild, Flemming og Mika (ref.). Verner kom kl. 19 og fik 

en orientering om mødets forløb 

 

Fraværende med afbud: Ole, Bo og Kent 

 

Ad 1) 

På baggrund af udleveret pressemeddelelse blev det hidtidige forløb af den indledende 

offentlighedsfase drøftet.  

Rådet besluttede at anbefale over for bestyrelsen, at de faglige organisationer, som er repræsenteret 

i rådet, også får mulighed for korte indlæg på de planlagte møder efter sommerferien. Det blev 

aftalt, at rådsmedlemmerne senest 14. dage før et møde tilkendegiver, om de ønsker at komme med 

et kort indlæg, og at sekretariatet på den baggrund - efter aftale med bestyrelse / formand - 

fastlægger mødeforløbene.  

 

 

Ad 2) 

Rådet udtrykte behov for dialog med bestyrelsen om de faglige input til nationalparkplanen. Rådet 

modtager gerne opgaver fra bestyrelsen vedrørende det videre arbejde med nationalparkplanen. Det 

blev aftalt, at alle indkomne forslag og referater fra offentlige møder tilsendes rådet umiddelbart 

efter offentlighedsfasen udløb, og at rådet på den baggrund er indstillet på i efteråret at deltage i 

arbejdet med udarbejdelse af tekstudkast til bestyrelsen vedrørende nationalparkplanens indhold. 

 

Ad 3) 

Rådet besluttede i lighed med bestyrelsen at aflyse mødet i august for i stedet at deltage i de 

planlagte offentlige møder. Mødet i september rykkes en uge frem til den 28. september for at give 

bedre tid til at forberede en første behandling af det indkomne materiale fra den indledende 

offentlighedsfase. Mødet i oktober rykkes også en uge frem til den 25. oktober på grund af 

efterårsferien. Rådets medlemmer er i efteråret indstillet på mødeaktivitet ud over rådsmøderne for 

at bidrage til bestyrelsens arbejde med nationalparkplanen. 

 

Ad 4) 

På baggrund af forretningsordnen fra Thy udarbejdede rådet et første udkast til Forretningsorden for 

Nationalparkrådet for Mols Bjerge til videre behandling på næste møde. Udkastet vedhæftes 

referatet. 

 

Dagsordnen manglede et punkt om evt. Det blev aftalt at dagsordner fremover altid har et punkter 

vedrørende: Godkendelse af beslutningsreferat, meddelelser og eventuelt.  

 

  


