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Referat af generalforsamling i Foreningen af Lodsejere i Nationalpark Thy den 21. februar 2018 

 

Formanden, Jon Johnsen, bød velkommen 

 

Esben Oddershede blev valgt til dirigent og konstaterede generalforsamlingens lovlighed. 

 

Formanden aflagde beretning og omtalte foreningens aktiviteter i årets løb herunder: 

 

Foreningens sommerudflugt som var planlagt til Lille Vildmose, men desværre måtte aflyses på grund af 

manglende tilslutning. Formanden lagde op til en drøftelse af, om der igen skulle søges arrangeret en ud-

flugt men måske i højere grad begrænset til nærområdet.  

 

 Revision af Nationalparkplanen. Herunder især spørgsmålet om vandstandshævning, hvor det er vigtigt at 

stå fast på princippet om frivillighed, såfremt dette berører private grundejere. Derudover rejste forman-

den spørgsmålet om sammenhængen mellem træfældning og forekomst af havgus. 

 

Bæveren er kommet til området men dog indtil videre uden at dette har generet grundejere. 

 

Sagen om Vandet Sø vurderes af foreningen som afsluttet. 

 

 Nationalparken har fået ny bestyrelse og ny formand. Det er ikke lykkedes foreningen at blive repræsente-

ret i bestyrelsen, uanset at dette er tilfældet i andre nationalparkers bestyrelser. 

 

Formanden opfordrede til at der blev hvervet flere medlemmer og til at alle afleverede mailadresser. 

 

I den efterfølgende debat var der spørgsmål om grænsedragning af Nationalparken. Esben Oddershede 

redegjorde nærmere for dette og for forslaget om at udvide Nationalparken mod øst til Bulbjerg. Dette 

spørgsmål behandles snarest i byrådet. Esben Oddershede redegjorde endvidere for revision af grænserne 

for Natura 2000 området. Ændringen forventes at blive lille. 
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2. 

 

Endelig var der drøftelse af krondyrbestanden. Der var enighed om den udvidede jagttid på kalve vil hjælpe 

med at holde bestanden nede, ligesom der har været gode resultater med invitationsjagter. Målet er at 

forhindre bestanden i at stige yderligere, hvilket kræver en betydelig afskydning. 

 

Formandens beretning blev taget til efterretning. 

 

Formanden fremlagde regnskab, der udviste et overskud på 2.100 kr. og en egenkapital ultimo på 

19.644,51 kr. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

Der var ikke indkommet forslag 

 

Valgt til bestyrelsen blev herefter Jon Johnsen, Esben Oddershede og Niels Vase (alle genvalg) 

 

Kontingent blev fastsat uændret til 100 kr. Det blev aftalt at udsende en reminder til medlemmerne angå-

ende kontingentbetaling efter generalforsamlingen 

 

 

Det blev aftalt, at bestyrelsen skal arrangere sommerudflugt den 10. juni til Bulbjerg området med ekstern 

foredragsholder, formentlig om geologi.  Mere vil blive oplyst på foreningens hjemmeside. 

 

 

Jens Otto Nystrup oplyste, at han som medlem af Naturrådet gerne ville have deltagelse fra foreningen i 

forbindelse med revision af kommuneplanen. Det aftaltes, at han kontakter formanden og Niels Vase. 

 

 

Generalforsamlingen sluttet 

 

Niels Vase 

Referent. 

 

 

 


