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1. Godkendelse af referat fra 21/11 05 

Godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

3. Meddelelser 

a. Formanden 

- Referatet fra den stiftende generalforsamling er nu underskrevet af Knud Lund og Ove 

Jensen. 

- Jens har undersøgt hos Niels Jeppesen Thisted Kommune om støtteforeningen kan 

komme ind under folkeoplysningsloven. Det kan vi ikke, da der er tale om en 

interesseorganisation. Foreningen kan godt komme i foreningsregisteret.  

- Følgegruppen er informeret om hvordan bestyrelsen har konstitueret sig. 

b. Økonomiudvalg m.v ved kassereren 

- Der er oprettet en bankkonto i Sparekassen Thy 

- Der kan nu udsendes opkrævning for årets kontingent. Det besluttes at kontingentet 

bliver et-årigt uanset hvornår på året tilmeldingen sker. 

- Der udsendes opkrævning via mail, hvor det er muligt. Betales senest 15/2 grundet 

generalforsamling den 20/2., der udsendes samtidig med opkrævning af kontingent. 

- Der er oprettet database med medlemsoplysninger. 

c. Aktivitetsudvalg 

- Det besluttes at der skal være et ”interessant” indlæg fra en ekstern person i 

forlængelse af generalforsamlingen. Dette kan muligvis være med til at tiltrække flere 

interesserede/potentielle medlemmer, der kunne have interesse for en nationalpark. Der 

er flere forslag som prioriteres. Det besluttes at vi kontakter Niras, der har stået for 

samfundsøkonomiske analyse og fokus kan være de forskellige scenarier for en 

nationalpark. Jens kontakter Niras. 

- Generalforsamlingen afholdes på Snedsted skole, hvis det er muligt. Jens kontakter 

skolens pedel. 

 

 

d. Informationsudvalg 

- Knud og Maibritt har arbejdet med hjemmesiden og vi har købt følgende adresse: 

www: nationalparkthy-mensviventer.dk. Der kan evt. udvides med en weblog mhp at 

skabe et debatforum. Dette er der tilslutning til. Maibritt vil lave en beskrivelse af 
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ideen. Ove har fået en CDRom fra Ib Nord Nielsen med billedmateriale, som 

foreningen har fået lov il at benytte.   

- Der har været en artikel i Thisted Dagblad den 28. dec. om støtteforeningen  

- Der har været en henvendelse fra Tidsskriftet Jæger, der vil omtale foreningens 

opstart i det næstkommende nr.  

- Der skal arbejdes videre med at finde et logo for foreningen 

- Der skal arbejdes på at foreningen får en mailadresse. Maibritt tilbyder at være 

brevkassens åbner og formidler. Knud og Maibritt finder en mailadresse. 

- Det besluttes at dagsordener og referater skal lægges på hjemmesiden, samt 

vedtægterne for foreningen. 

- Jens og Mona vil lave et Nyhedsbrev, der udsendes til medlemmerne snarest. 

Nyhedsbrevet lægges ligeledes ind på hjemmesiden 

 

4. Forretningsorden 

Udsættes til næste møde 

5. Brainstormingsdag 

Udsættes ligeledes til næste møde. Der tænkes på en lørdag i løbet af foråret evt. fra 10-14  

6. Næste møde 

Næste møde afholdes onsdag den 1. februar kl. 16.30-18.30.  

Foreløbige punkter: 

Planlægning af generalforsamling 

Forretningsorden 

Brainstormingsdag 

Oprettelse af debatforum på hjemmesiden 

7. Evt. 

Der afholdes borgermøde i Vorupør den 4-1 ang. det nye medborgerhus. Projektet har i 

medierne været koblet sammen med nationalparken, hvilket ligeledes flere gange er blevet 

afvist af styregruppen.   

 

 


