Mens vi venter
Støtteforeningen for Nationalpark Thy

Bestyrelsesmøde
Onsdag den 2. maj 2007 klokken 19:15 – 21:00
Ringvej 26, Thisted
Referat
Mødeleder: Jens Roesgaard
Referent: Mona Kyndi
Deltagere: Jens Roesgaard, Ove Jensen, Knud Søgaard Pedersen, Mona kyndi, Laurits
Mortensen, Finn Steffensen
Afbud: Hans Jørgen Kristensen

1. Godkendelse af referat fra den 12/2 2007
Godkendt
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3. Velkommen til Finn Steffensen og Laurits Mortensen
Jens byder velkommen og orienterer om besyrelsens arbejde og de aktuelle
arbejdsgrupper.
4. Meddelelser
a) Formanden
Har holdt et oplæg i Friluftsrådets 2. kreds med fokus på nationalparkprojektet både
nationalt og lokalt. Kirsten Nielsen, der er næstformand i Friluftsrådet deltog. Der var
enighed om at den lokale forankring er et stort plus for Thy-projektet.
Det er meldt ud, at de tre ”tilstødende projekter” (Skjern Å, Åmosen og Gudenå-dalen –
ikke er i spil i denne omgang. Udpegningen vil ske blandt de 7 undersøgelsesprojekter.
b) Økonomiudvalg m.v ved kassereren.
Der er i dag 100 betalte medlemskaber og en kassebeholdning på 24.000 kr.
c) Arbejdsgrupperne
PR-gruppen:
Ikke holdt møde. Jens opfordrer Laurits til at indgå i gruppen.
Aktivitetsgruppen:
Finn og Mona indkalder Stivogterne (pt er der 15 stier, der har fået vogtere) og andre
interesserede til et møde og en vandretur sammen med Kim Kristensen inden
sommerferien. Kim er ansvarlig for publikumsfaciliteterne i Thy Statsskovsdistrikt.
Meldes ud som en åben aktivitet når datoen er fastlagt.
Kulturhistorisk gruppe:
Arbejderaktivt på ”Smag på Thy” – se punkt 7

5. Generalforsamling 2007. Referat, opfølgning.
Referatet gennemgås. Jens Roesgaard tager det med til dirigenten til underskrift.
www.nationalparkThy–mensviventer.dk
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6. Lov om nationalparker, stade. Ligger der opgaver inden lovens vedtagelse?
Det er ikke helt klart hvornår 2. og 3. behandling af lovforslaget foregår. Jens
Roesgaard kontakter Ove Vagn og Torsten Schack. Knud holder øje med hvad der
sker i Folketinget og i miljøudvalget – orienterer løbende på hjemmesiden.
Vi skal måske i gang med at arbejde regionalt – evt. ift Vækstforum, der tager stilling
til konkrete projekter den 11/5. Laurits følger op på det regionale område.
7. Smag på Thy, v/Knud.
Projektet tegner interessant og visionært. Der er lavet en foreløbig aftale med Klaus
Meier, Jytte Abildstrøm og med Stenbjerg kro. Fremlægger et budgetudkast til
drøftelse. Det besluttes, at foreningen maks. Må have 10.000 kr. på højkant og at der
skal skaffes sponsorer til at op til 25.000 (sådan at vi kan overskue de økonomiske
konsekvenser af en evt. aflysning. Knud arbejder videre med ideen. Evt. ”støttet” af
Ove og Laurits, der vil undersøge om det kunne være et projekt, der kunne søges
penge til via Vækstforum. Arrangementert afholdes lørdag den 8. september.
8. Avismotion, v/Ove.
Der har været møde ang. Avismotion den 15/5. Finn og Ove deltog. Det er meldt ud
at vi indgår med aktiviteter svarende til sidste år – evt. afholdes to steder. Avismotion
afvikles søndag den 9. september.
9. Aktiviteter / tiltag i sommeren 2007.
Udover ovenstående arrangerer vi ikke flere ting her i sommeren. Jens vil kontakte
kommunens Grønne Råd mhp et evt. samarbejde.
10. Næste møde.
Den 4/6.
Punkter:
-Opfølgning ang. Lov om nationalparker
-Drøftelse af Friluftsrådets folder: ”Friluftsliv på dagsordenen – i nationalparker” (er
udleveret på mødet dd)
-Opfølgning: Smag på Thy
11. Eventuelt.
Ingen punkter.
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