ref. fra bestyrelsesmøde den 6.oktober.
Afbud fra Mie, alle andre mødt.
Såvel referat af forrige møde som dagsorden godkendt.
Meddelelser fra formanden:
Formanden indledte med at konstatere at han siden sidste møde var blevet valgt som formand
for nationalpark rådet og at det efter hans opfattelse tyede på, at rådet kom til at fungere idet alle
medlemmer tilsyneladende var ivrige efter, at gøre en indsats hver fra sit udgangspunkt.
Hans foreløbige samarbejde med den ny tiltrådte leder var gået over al forventning og Jens prøver
nu at få etableret et slags koordinationsudvalg mellem råd og bestyrelse så også det samarbejde kan
komme på skinner.
Formanden havde været til indvielsen af Nationalparken. Mols Bjerge. En indvielse der ” næsten” i
højtidelighed kom på højde med vores egen!
Formanden referere også fra et møde med LAG hvorfra der måske ville være mulig at få støtte til
diverse tiltag.
Knud kunne referere fra Smag på Thy, som i år kunne melde udsolgt, og kom ud med et lille
overskud, de indhøstede erfaringer ville blive brugt til ”mulige” forbedringer på næste års
arrangement.
Foreningen har været med i to arrangementer i Avismotion, nemlig en motionstur rundt om
”Sundby sø” samt en cykeltur rundt Lønnerup fjord.
Mona kunne referere fra ”Park” bestyrelsen at hun oplever at arbejdet i bestyrelsen indimellem
kan føles noget trægt og bureaukratisk. Det kan lige nu være besværligt at fastholde det ”lokale”
islæt og ”pionerånden” fra undersøgelsesperioden. Pt er man i gang med at udarbejde
nationaparkplanen og er i færd med at få afklaret ”Fondsbestyrelsens” ansvars område. Budgettet og
ansættelsesforholdet for leder er endnu ikke på plads.
Harry orienterede om sine erfaringer fra ”Råds” arbejdet, herunder også en begyndende
frustration over den tilsyneladende manglende lokale bestemmelsesret. Han fandt det helt
uantagelig at en embedsmand fra SNS skulle forklare hvordan en politisk Valgt / Udpeget
bestyrelse skal agerer.
der vil blive afholdt et fælles møde mellem bestyrelse og råd den 20. oktober, mens et offentlig
møde om ”planen” vil blive afholdt den 19. nov.
Endelig opfordrede Harry til at møde op til et offentlig møde som ejerne af Egebaksande ville holde
den 25. oktober om eftermiddagen, mere herom i dagspressen i ugens løb.
Det drøftedes hvorvidt der skulle være yderligere arrangementer for medlemmerne i 2. halvår, end
de, der allerede er afviklet. Der har været tale om et arrangement om at være fortællere med Mie
Buus som oplægsgiver. Dato er endnu ikke fastlagt.
Der bør arbejdes på et udkast til et frivillighedsprogram, som kan ”sparkes ind” via enten
nationaparkråd eller bestyrelse.
Mødet sluttede med at fastsætte næste møde til den 17.11 kl. 16.30 – 18.00

ref. harry

