
Møde i Kystbyernes Netværk d. 7.10.2019 i Stenbjerg 

Deltagere: 

Karin, Gitte, Bjarne, Lene, Lone, Bente 

Inviterede: Torben Juul og Rasmus Johnsen 

Afbud: Søren, Tove Skinnerup, Preben, Anne Mette, Tove Eriksen, Marianne Kaae 

Dagsorden: 

1. Formand for Nationalparkens bestyrelse Torben Juul gennemgik tegninger for 
det kommende byggeri i Vorupør. Slut nov. Primo dec. Tages spadestik og alt 
sandet fjernes og køres på stranden. Licitation d. 28. jan og forventet 
håndværkere i gang d. 21.2.2020 indvielse d. 27.3.2021. Dronning Margrethe 
er inviteret. Pris 31 mill. Har 29 mill. Man søger om de sidste 2 millioner. 2 
velrenoverede firmaer er kontaktet vedr. indretning og formidling skal 
samarbejde med håndværkere om lys og installationer. 
 
Evt. udvidelse af Nationalparken.  Har haft indledende møder. Landbrug og 
Fødevarer er afventende, Naturstyrelsen, Thisted Kommune vil vide, hvor stor 
opbakningen er for udvidelse. NPThy og kommune går sammen om et fælles 
borgermøde. Man vil tage alle ønsker om udvidelse med: spejderne, lejrplads 
ved Nors Sø, område Hanstholm-Lild Strand, Krikvig området. Regeringens 
nye ønsker om Naturparker medtænkes. Dark Sky / Bulbjerg, samarbejde 
Thisted og Jammerbugt kommuner. 
 
Søgt om byggetilladelse til toiletbygning v. høfde 92 
 
Budgetseminar: Der var 1.7 mill til prioritering. Afsat midler til ”ting man kan 
købe”, penge til frivillige, penge til foldere og arrangementkalender, fugletårn 
på Lange Mole vej, man afventer tilladelse. Besluttet: betaling kr. 30,- for 
voksne for adgang til fyret, betaling v. indgang til gården. Børn gratis. 
 

2. Rasmus præsenterer Masterplan 2.0 2019-2029, gennemgår materialet. 
Afventer få tilbagemeldinger før den offentliggøres både i A4 og A3 format. 
Indeholder en række anbefalinger for den enkelt kystby og der er plads til nye 
projekter. 



Afsender er  Cold Hawaii Rådet mål at forankre Cold Hawaii. 
Friends of Cold Hawaii laver evnets. 
Foreslår udvidelse af Nationalparken til brændingen. 
 

3. Stiprojekter: udgangspunkt og parallel til NPThys vision at skabe 
sammenhæng. Opnå et helstøbt Cold Hawaii. Skabe et fælles sprog for den 
udvikling vi er i gang med. Bysløjfer og natursløjfer, navngive ruterne. 
Kystbyernes bidrag: stilaug, lave stisystemer og forankre. Kommune har givet 
tilsagn om at lave papirarbejdet,, søge om tilladelser. Kystbyerne taler med 
grundejerne. Vi tænker: At markering af de stier, folk går på, vil minimere 
færdsel på andre trampestier. Vi vil ikke lave nye stier. 
 

4. ”Vores Natur”-puljen. Bo Immersen har meddelt mulighed for at søge penge i 
anledning af naturens år på DR TV. Frist 1.nov. 2019. Bo opfordrer til at søge 
puljen og lave aktiviteter gerne omkring uge 34. (mail er videresendt til alle 
kystbyer d. 8.10.) 
 

5. Hjemmesiden: Kystbyerne.dk er overdraget til Bente Astrup. Michael har 
ønsket at ophøre. 
 

6. Næste møde: torsdag d. 6.2.2020 kl. 19 Birkevænget 7, Hanstholm 

Referent Bente 


