Mens vi venter
Støtteforeningen for Nationalpark Thy

Bestyrelsesmøde
Tirsdag den 4 / 12 2007 klokken 16.30 - 18.30
VUC – Munkevej, Thisted
Referat
Mødeleder: Jens Roesgaard
Referent: Mona Kyndi
Deltagere: Knud Søgaard, Ove Jensen, Han Jørgen Christensen, Jens Roesgaard, Mona
Kyndi, Laurits Mortensen, Finn Steffensen
Niels Odder Jensen

1. Godkendelse af referat fra den 3. september 2007
Godkendt uden kommentarer
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3. Meddelelser
a) Formanden
-Er blevet kontaktet vedr. evt. biltog. Brevet medsendes referatet til orientering.
-Der er bedt om en evaluering vedr. Hus&Havemessen (Champost). Mona besvarer og
returnerer spørgeskemaet.
-SNS har udgivet en folder om Nationalpark Thy. Findes på hjemmesiden
http://www.skovognatur.dk/Ud/Oplev/Nationalparker/Thy/
Mona Kyndi har fået nogle eksemplarer. Der udleveres et eksemplar til orientering.
-Laurits Mortensen er blevet koordinator for LAK- Thy-Mors, der har til formål at skabe
attraktive levevilkår for lokalbefolkningen og at skabe jobskabende aktiviteter. Herunder
muligheden for at bruge natur, friluftsliv og oplevelser som løftestang.
b) Økonomiudvalg m.v ved kassereren.
-Fremlægger regnskab med bemærkninger fra arrangementet ”Smag på Thy”. Der blev
solgt 205 billetter. Balancerer med 69 kr i overskud, der jf aftalen vedr. momsfritagelse
tilfalder Museet. Bestyrelsen godkender regnskabet som det foreligger.
- Det er fortsat planen at der via museet skal udgives en kogebog med lokale retter – det
besluttes at foreningen vil se positivt på en ansøgning om evt. støtte til udgivelsen.
c) Arbejdsgrupperne
PT er der igen nye aktiviteter i arbejdsgrupperne. Stivogterprojektet fungerer og det skal
overvejes om foreningen skal tage initiativ til et arrangement svarende til smag på Thy
igen i 2008. Evt. kan generalforsamlingen bruges til at skabe nyt liv (nye ideer og
deltagere) i arbejdsgrupperne igen.
-Der er et ønske om at der kunne findes en koordinator til Grejbanken/en afdeling af
Grejbanken her i området. Grejet kunne evt. vedligeholdes af personer med særlige
www.nationalparkThy–mensviventer.dk
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behov/beskyttet jobfunktion. HJC skaber en kontakt mellem støtteforeningen, LAK og
Friluftsrådet ang. dette.
4. Status over bekendtgørelsesarbejdet og hvordan vi arbejder under og efter
høringsfasen
Arbejdet med forslaget bekendtgørelse for Nationalpark Thy er forsinket p.gr.a. valget og det
forventes, at det først er klar til høring i begyndelsen af det nye år.
Det udarbejdes af embedsmænd i ministeriet på baggrund af loven, den lokale projektrapport
samt den nationale følgegruppes rapport. De involverede lodsejere får tilsendt høringsmaterialet
direkte når det er klar.
Der vil blive arrangeret lokale høringsmøder. Hvis det bliver aktuelt kan støtteforeningen godt
tilbyde at indgå i et panel.
Det vil være vigtigt at vi overvejer hvordan vi kan aktivere støtteforeningens medlemmer i
høringsfasen/høringsarbejdet.
Jens vil følge med i hvad man centralt fra tænker om tidsplanen.
5. Nyhedsbrev
Jens og Mona udarbejder et nyhedsbrev, der skal udsendes senest primo januar. Hvis der er
specielle ønsker om indhold i Nyhedsbrevet skal de sendes til Mona senest den 16/12.
6. Næste møde.
15/1 klokken 17-22. Suppleanter og Niels Odder Jensen inviteres til at deltage. Vi skal
udelukkende arbejde med foreningens fremtid (formål, særlige opgave, aktiviteter mm)efter
nationalparken er etableret.
7. Eventuelt
-Knud er blevet kontaktet af fortograf Jørgen Toustrup vedr. interesse for at låne/anvende
billeder taget i nationalparkområdet. Vi siger ja tak til det.
-Niels Odder har i regi af brugerrådet taget initiativ til et projekt med opsætning af
rovfuglereder (bl.a. Fiskeørn og Kongeørn) i nationalparkområdet. Hvis vi har ideer til andre
projekter vil han gerne have dem. I den sammenhæng skal det huskes at Thy statsskovdistrikt
går langt op nordpå.
-Et medlem har foreslået at der kunne udgives en bog med billeder fra nationalparkområdet med
billeder af Kirsten Klein. Thorkild Jacobsen går ind i sagen.
- Adresselister på bestyrelse og suppleanterne sendes til hele bestyrelsen incl. suppleanter.

www.nationalparkThy–mensviventer.dk

