Mens vi venter
Støtteforeningen for Nationalpark Thy

Bestyrelsesmøde
Onsdag den 1/2 2006 Ringvej 26
Klokken 16.30-18.30
Referat
Mødeleder: Jens Roesgaard
Referent: Mona Kyndi
Fraværende: Ingen
Deltagende suppleanter: Maibritt Carstens
1. Godkendelse af referat fra 3/1 06
Godkendt uden kommentarer
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3. Meddelelser
a. Formanden
Ingen
b. Økonomiudvalg m.v ved kassereren
Medlemstallet er nu ca 79 personlige og gruppemedlemskaber og 7
foreningsmedlemskaber.
Der er oprettet en konto i Sparekassen Thy med adgang til netbank
Opkrævning er udsendt via nyhedsbrev, hvor det var muligt, ellers pr post.
Enkelte foreninger ønsker faktura. Dette sørger Knud for.
c. Aktivitetsudvalg
Ingen
d. Informationsudvalg
Der er udsendt nyhedsbrev, der også ligger på hjemmesiden. Fremover skal
nyhedsbrevet vedhæftes som fil og der kan være link til hjemmesiden.
Foreningen har været kontaktet af Radio Midtvest og havde (ved Mona) et indslag i
formiddagsprogrammet den 24. januar. Journalisten var Vagn Horslund.
Alle i foreningens bestyrelse har ”ret til” at udtale sig til offentligheden. Udtalelserne
skal være i overensstemmelse med foreningens formål samt den afrapportering, der var
fra undersøgelsesprojektet.
4. Planlægning af generalforsamling
Jens kontakter Knud Lund, hvorvidt han vil være dirigent. Ved selve generalforsamlingen er det
Jens, der fremlægger som formand, suppleret af Knud i forhold til det økonomiske. Ove og
Niels Jørgen, samt suppleanterne er på valg. Efter generalforsamlingen er der et oplæg ved
konsulent Helle Knudsen, NIRAS. Overskriften er: Hvad venter vi på? Om forskellige
naturparksscenariers betydning for Thy. Vi lægger herefter op til en debat, hvor de
tilstedeværende kan drøfte indhold i de forskellige scenarier. Mona sørger for den fortsatte
kontakt til Helle, samt udarbejder annonce og kontakter Thisted Dagblad mhp foromtale. Ove
kontakter Sparekassen Thy mhp om de vil sponsorere annoncen. Helle Knudsen kommer ca
www.nationalparkThy–mensviventer.dk
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18.30, hvor hun vil tale med bestyrelsen ang. muligheden for at søge Ledra-plus-midler (se
tidligere mail)
Lokaler er arrangeret (Jens følger op) og der bestilles øl og vand (Mona).
5. Forretningsorden færdiggøres – bilag udsendt til foregående møde
Forslaget gennemgås og kommenteres. Mona retter til og udsender det reviderede forslag som
bilag til næstkommende bestyrelsesmøde.
6. Planlægning af brainstormingsdag
Datoen fastlægges til den 8/4 klokken 10.00-15.00.
Mona, Knud og Maibritt arbejder med en skitse til hvad, hvordan og hvem vi evt. kan trække på
som oplægsholdere. Datoen (og gerne lidt mere) udmeldes den 20/2 ved generalforsamlingen.
7. Oprettelse af debatforum på hjemmesiden
Knud har undersøgt og vi diskuterer kort forskellige muligheder. Punktet udsættes pgra. Tidnød
til næste møde.
8. Næste møde:
6/3 klokken 16.30-18.30.
Foreløbige punkter:
Orientering
Opsamling efter generalforsamling (konstituering)
Debatforum/Maibrit og Knud
Planlægning af Brainstormingsdag den 8/3/Knud, Maibritt og Mona
9. Evt.
-Ove gør opmærksom på at der er udsendt et forslag til lokalplan nr. 433 BU-8 for Vorupør. I
forslaget argumenteres der for et ”medborgerhus” i Vorupør med henvisning til at det kan indgå
i nationalparkprojektet som informationscenter. Et forslag, der er problematiseret af den
tidligere styregruppe flere gange, idet man er ked af at binde et evt. projekt på forhånd. Evt.
kommentarer/indsigelser skal være fremme den 10/2. Jens kommenterer forslaget på
foreningens vegne.
-Den nationale følgegruppes rapport til ministeren er i en høringsfase mhp at få rettet faktuelle
fejl. Ove kommenterer rapporten for Thy-projektets vedkommende som som repræsentant for
Friluftsrådet.
-Tak for forplejning Maibritt
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