
Støtteforeningen Nationalpark Thy 

 

Bestyrelsesmøde 

 

Torsdag den 6. august 2009 klokken 17:00  

Sårup  

Referat  

 
 

Mødeleder: Ove Jensen 

Referent: Mie Buus 

Tilstede: Ove Jensen, Knud Søgaard,  Mona Kyndi, Harry Hjaltelin, Laurids Mortensen og Mie 

Buus. Afbud fra Jens Roesgaard og Finn Steffensen.  

 

1. Godkendelse af referat fra møde 18. maj 2009. 

Godkendt.  

      

2. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

 

3. Meddelelser 

a)     Næstformanden. 

Ove. Ved opstilling af kandidater til Nationalparkrådet er foreslået Jens Roesgaard 

– vi bakker naturligvis op om kandidaten.  

b) Kassereren. 

Knud Søgaard. Der er pt. 30.000 kr. i kassebeholdning. 

c) Arbejdsgrupperne. 
Kulturhistorisk arbejdsgruppe Knud. Der er nu udsolgt til Smag på Thy. 

 

4.   Nationalpark Thy – bestyrelsen og rådet. Mona og Harry 
Der har været diskussion vedrørende kommissorium for bestyrelsens arbejde og 

der er usikkerhed om hvem der skal lave det. Et foreløbigt arbejdsdokument er 

eventuelt løsningen. Der er problemer omkring loven og bekendtgørelsen; men der 

ligger et udkast til det kommende fællesmøde i oktober.  

Der er ansat en leder af Nationalpark Thy, Else Østergaard Andersen, som starter 

den 3. august. 

Møde i Nationalparkrådet med konstituering er den 11. august. 

Arbejdet i bestyrelsen er kommet godt i gang. Der diskuteres hvor detaljeret  

Nationalparkplanen skal være – overordnede retningslinier, idékatalog, konkrete 

projekter. 

Der er sat skilte op ved de store indfaldsveje til nationalparkområdet. 

 

5.   Aktivitetsplan for 2. halvår 2009. 

Der afholdes offentlig møde vedrørende Nationalparkplanen. Det er vigtigt at vi 

møder op og præger planen. 

Vigtigt at holde liv i en diskussion vedrørende skiltning til Nationalparken. 



 

Vedrørende aktiviteter så har vi egentlig meldt ud, at vi vil lave en aktivitet en 

gang om måneden og hvordan lever vi op til det.  

Angående avismotion så er vi tilmeldt til cykel- og gåtur. 

Vi vil opfordre vore medlemmer til at møde op til næste offentlige møde 

vedrørende Nationalparkplanen.  

Vedrørende et korps af frivillige formidlere – Mie laver et oplæg til ’den gode 

fortælling’ 

Vi skal finde ud af nogle naturplejeprojekter,  og hvornår de skal afholdes. 

 

6.   Næste møde. 

6. oktober på VUC kl. 19. 

 

7.   Eventuelt. 

Intet. 

 


