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Bestyrelsesmøde den 7/4 2008 

Kl. 18.00-19.00 
 

VUC, Munkevej  

Thisted  

 

Referat 

 
Mødeleder: Jens Roesgaard 

Referent: Mona Kyndi 
Deltagere: Jens Roesgaard, Ove Jensen, Knud Søgaard Pedersen, Mie Buus, 

Harry Hjaltelin.  

Finn Steffensen 
 

1. Velkomst og konstituering 
Som formand vælges Jens Roesgaard, som næstformand Ove Jensen, som 

kasserer Knud Søgaard Pedersen. Sekretærposten varetages efter aftale af 
Mona Kyndi og Mie Buus.  

På sigt skal sekretærposten opdeles mellem den medlemsrettede og interne 
sekretæropgaver. Endvidere påtænkes der at en opgave som 

netværksskaber/fundraiser. Endvidere vil det være vigtigt at få gang i og 
holde liv i arbejdsgrupperne.  

 
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 18. februar  

Godkendt 
 

3. Godkendelse og prioritering af dagsorden 

Vi har kun en time – betyder at punkt 7 udsættes. Endvidere er der et nyt 
punkt vedr. brug af foreningens logo. Dette tages op under eventuelt  

  
4. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen den 26. marts 2008. 

Godkendes med enkelte justeringer. Medsendes referatet. Jens sørger 
herefter for at det bliver underskrevet af dirigenten.  

 
5. Bekendtgørelsen for Nationalpark Thy. Høringsmateriale, 

høringsperioden, støtteforeningens handleplan. 
Høringsmaterialet er udsendt den 4/4. Det kommer til at ligge via et link på 

foreningens hjemmeside.  Høringsmøder den 5/5 (Klitmøller), 7/5 
(Stenbjerg) og 13/5 (Agger). Vigtigt at foreningen deltager aktivt og er 
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bevidst om, hvad der er vores centrale budskaber. Sidste frist for 
høringssvar er den 28/7.  

Vi skal forud for høringsmøderne have drøftet materialet indgående. Efter 
høringsmøderne planlægges et bestyrelsesmøde mhp opsamling forud for et 

medlemsmøde ultimo maj (Planlægges til den 29. maj). Foreningen skal 
gerne være klar med et høringssvar i slutningen af juni måned.    

 
6. Skovens Dag den 27. april. 

Vi påregner at deltage – gerne med stivogterprojektet.  Skal koordineres 
forinden med Finn. Mona kan ikke deltage den pågældende dag. 

  
7. Foreningens fremtid i henhold debatoplægget på generalforsamlingen. 

Udsættes 

 
8. Næste møde 

Bestyrelsesmøde den 23/4 klokken 16.30-18.30 – vigtigste punkter: 
høringsmaterialet, høringsrunderne, principper vedr. anvendelse af 

foreningens logo, planlægning af skovens dag. 
Bestyrelesmøde den 20. maj klokken 16.30-18.30  

 
9. Eventuelt 

Støtteforeningen indgår i et formelt netværk ”Oplev Thy og Mors” med 
fokus på fælles planlægning af ”Smag på Thy”. Der er underskrevet en 

kontrakt mhp at kunne søge eksterne midler til formålet.  
 

Støtteforeningen har modtaget en forespørgsel om anvendelse af 
foreningens logo. Der skal udarbejdes nogle formelle principper for dette, 

hvis vi finder at det er en god ide. Jens har nedfældet nogle stikord, der kan 

danne afsæt for en mere principiel drøftelse og beslutning.   
 

 
I direkte forlængelse af bestyrelsesmødet blev der afholdt ekstraordinær 

generalforsamling. Se referat.  
 


