
Referat af møde i Kystbyernes Netværk mandag d. 31. august kl. 19 i 

Redningshuset, Klitmøller 

Referat fremhævet: 

Deltagere: Karin, Preben, Bjarne, Annette Qvistgaard, Steffen Mortensen, 
Stenbjerg Kro, Marianne, Erik Odder, Bente 

Afbud: Gitte Thøgersen, Søren Slagter, Lene, Anne-Mette. Tove Skinnerup 

Dagsorden: 

1. Frivillig Koordinator Hanne Hornstrup giver oplæg til Nationalparkplan for 
2022-2028. Høringsfrist d. 18. okt. 2020. 

Drøfte forslag, som Kystbyerne kan byde ind med til at ”støtte en udvikling til gavn 
for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for 
beskyttelsesinteresserne.” 

hvilke ønsker og behov har de erhvervsdrivende i relation til nationalparken Jeg ved, at der bruges megen 
tid på vejledning f.eks. til gæsterne på Stenbjerg Kro og ved Stenbjerg Net,: kan der udtænkes noget smart, 
så den vejledning, der findes, også når vore gæster. 

Hanne lagde op til store tanker for Nationalparkens næste 50 år. Det havde vi. 
Karin og Bente udarbejder forslag til planen. 

Vedr. forslag til udvidelse Af Nationalpark Thy, vil der blive afholdt borgermøde. 

2. Sti projekterne med at forbinde kystbyer med Nationalpark fortsætter 
arbejdet. Bente orienter om aktuel status. Stenbjerg har fået godkendt 3 
stiforløb, Myndighederne arbejder med de officielle godkendelser. Else 
Østergaard, kontakter Vorupør vedr. sti fra det nye center. 

3. Kystbyerne.dk.: beslutning om hjemmesiden skal lukkes? Eller fortsætte? I 
så fald valg af hjemmeside administrator. Enige om at nedlægge 
hjemmesiden. Bente sørger for det. 

4. Kommunalbestyrelsen har 23. juni 2020 vedtaget Planstrategi 2020, som er grundlaget for den kommende 
revision af kommuneplanen. Strategien er Kommunalbestyrelsens bud på hvilke områder indenfor fysisk 
planlægning, der skal fokuseres på i Thisted Kommune. Planstrategi 2020 er i høring indtil 3. september 2020 og 
vi opfordrer alle til at indsende idéer og kommentar til, hvad der skal arbejdes med i revisionen af Kommuneplan 

2017-2029. Kommunen inviterer til et digitalt debatmøde/borgermøde d. 1.9. kl. 
19-21. annonceres i dagbladene. Et par af os fra Kystbyerne kan deltage 



Også dette møde blev aflyst. Høringsfrist 3.9. Karin og Bente udarbejder 
notat. Dette er rundsendt. 

Se Planstrategi 2020 her (som PDF). 
 Se Forudsætningsredegørelse for Planstrategi 2020 her (som PDF). På kommunens Hjemmeside. 
  
 

5. gensidig orientering  
6. evt. Bente kontakter Agger  
7. vi er enige om: at det der bliver lavet for vore gæster også skal være til 

glæde for byens borgere 

hilsen Bente Astrup 

https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/media/1309228/Planstrategi-2020-Thisted-Kommune-FINAL.pdf
https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/media/1309225/Planstrategi-2020-Forudsaetningsredegoerelse-FINAL.pdf

