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Bestyrelsesmøde 

 

Mandag den 3. september 2007 klokken 16.30-18.00  

 

Referat  
 

Mødeleder: Jens Roesgaard 

Referent: Mona Kyndi 

Tilstede: Jens Roesgaard, Ove Jensen, Mona Kyndi, Knud Søgaard.   

Afbud fra Finn Steffensen, Hans Jørgen Christensen og Laurids Mortensen 

 

  

1. Fastsættelse af dagsorden  

 

2. Koordinering af Smag på Thy 

Planlægningsgruppen vil bede Jens om at sige velkommen.  

Jytte Abildstrøm er ”toastmaster”.  

 

3.  Koordinering Avis Motion 

Der er mange aktiviteter i år. På kortet i avisen mangler der en ”Prik” ved Stenbjerg. 

Huske at gøre opmærksom på næste år, at alle de steder, hvor der er aktiviteter er 

markeret på kortet. Thisted Kommune har givet foreningen 1500 kr til at dække 

udgifter til formidlere mm.  

 

4. Messe-erfaringer 

Mona og Finn deltog i Hus – og Havemessen i Gærup den 18. august. Vi talte med 

mellem 50-75 personer i løbet af dagen. Vi fik uddelt en del medlemsfoldere og 

pamfletter samt fik gjort opmærksom på ”Smag på Thy”. Til en anden gang vil det 

være vigtigt at have et kort med afgrænsningen med. Kan formentlig skaffes hos Ib 

Nord Nielsen. 

   

5. Møder 

a) Miljøministeren har været på et uformelt besøg i Thy medio august og 

Støtteforeningen blev inviteret med på en travetur til Isbjerget. Jens deltog. 

Miljøministeren var meget begejstret for det hun så. Det må forventes at der er et 

forslag til høring midt på efteråret.  

b) Foreningen blev af Thisted kommune inviteret til at deltage i et uformelt møde i 

uddannelseshuset fredag den 31/8. Ove deltog. Fokus var friluftsaktiviteter  

c) Friluftsrådet (område nord-vest) har inviteret foreningen til at deltage i 

repræsentantskabsmøde den 5. september med fokus på bl.a. Nationalpark Thy. De 

er meget interesseret i at samarbejde med os. Mona og Ove deltager en temaaften  

 

6. Logo 

Der er udarbejdet et forslag til et logo. Vi drøfter udkastet og er enige om at designet 

ser godt ud. Vi er interesseret i at købe det under betingelse af at det kan købes 
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elektronisk (med en høj opløsningsprofil) og kan bruges som løse elementer. Jens 

arbejder videre med det.  

 

7. Næste møde 

Bliver den 29/10 klokken 16.00-18.30 

Herudover må det forventes at det kan blive nødvendigt at mødes ad hoc. Mona og 

Jens laver mødeplan. 

  

8. Evt.  

Turistforeningen har givet udtryk for at de mangler noget materiale at ”dele ud af”. Vi 

vil tilbyde dem at benytte sig af vores pamflet. Jens R vil kontakte Betty Boesen.  

 

 


