Mens vi venter
Støtteforeningen for Nationalpark Thy

Bestyrelsesmøde
Tirsdag den 7. august 2007 klokken 19.00 –?
Referat
Mødeleder: Jens Roesgaard
Referent: Mona Kyndi
Tilstede: Jens Roesgaard, Ove Jensen, Mona Kyndi, Knud Søgaard, Finn Steffensen.
Afbud fra Hans Jørgen Christensen og Laurids Mortensen
1. Godkendelse af referat fra den 4/6 2007
Mødet blev afviklet på VUC. Ellers godkendt
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3. Meddelelser
a) Formanden
i. Støtteforeningen blev en central del af mediedækningen i
forbindelse med udpegningen den 29/6.
ii. Omkring 50 deltagere ved Nors Sø i forbindelse med markeringen
den 7/7.
iii. Jens R. er blevet interviewet til et blad: Cultures.
iv. Jens R. er i kontakt med Jakob Funder (formand for Friluftsrådet
lokalt. Arrangement med fokus på Nationalparker den 5/9. Ove J og
evt. Mona K deltager
v. Nationalparken kommer til at hører under Afdelingen for Miljø og
Teknik fremover. Jens prøver at følge op på hvem der i givet fald er
vores kontaktperson i kommunen
b) Økonomiudvalg m.v ved kassereren.
vi. Stadig pæn medlemsfremgang både af enkeltmedlemmer og
firmaer
vii. Der køres særskilt budget og regnskab for Smag på Thy. Der bliver
søgt om momsfritagelse.
c) Arbejdsgrupperne
a. Kulturhistorisk gruppe: Er dybt engageret i Smag på Thy, der
lover rigtig godt både hvad angår indhold og deltagere. Der er
pt solgt over 150 billetter.
b. Aktivitetsgruppen: Havde et rigtig godt Stivogterarrangement i
juni. Arbejder pt videre med Avismotion. Mona kan ikke
deltage men er kontaktperson. Finn kontakter Kim Kristensen
mhp at få fastlagt en vandretur. Jens vil etablere en kontakt til
Foreningen til bevarelse af Stenbjerg Landingsplads mhp at få
formidling der den 9/9. Der vil blive en nyt møde for hele
gruppen i efteråret. Ove inviterer.
www.nationalparkThy–mensviventer.dk
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c. PRgruppen skal reetableres og opgaverne redifineres nu efter
udpegningen. Jens R tager initiativ
Støtteforeningen fremover – fælles afklaring af vision og mission. Herunder
drøftelse af:
 Hvad skal der ske med støtteforeningen frem til at Nationalpark Thy er officielt
etableret?
Støtteforeningen har stadig en vigtig rolle for at bevare den lokale forankring i diverse
faser helt frem til den endelige etablering af nationalparken. Bliver formentlig først
helt i slutningen af 2008/primo 2009. Dvs. at der ikke sker noget hverken med formål
eller med vedtægter før tidligst ved den ordinære generalforsamling, der afholdes i
marts 2009.
Vi skal begynde at få beskrevet en fælles vision  mission  strategi for foreningen.
Vi drøfter forskellige nøgleord for det særlige felt, der giver foreningens arbejde
retning i den kommende periode:
o Benyttelse og beskyttelse (to sider af samme sag)
o Lokalbefolkningens ejerskabsfølelse ift til nationalparken
o Interessefællesskab og dialog mellem de mange, forskellige parter, der har
”særinteresser”
o Åben forening – rum og plads til mange forskellige interesser
o Understøtte kreativitet og nytænkning – dyrke pionerånden
o Naturforståelse og naturnyder
o Være proaktive – være med til at sætte dagsordenen
Inddrage foreningens medlemmer tidligt i dette arbejde.
 Hvordan forbereder vi os på at være en del af den offentlige debat i høringsfasen?
Vi vil holde korte fyraftensmøder ca hver 14 dag med start ca 1. oktober: Mona og
Jens laver mødeplan. Holder som sædvanlig bestyrelsesmøder ca 1 gang pr måned.
Forestiller os at PRgruppen kunne får en vigtig rolle i at koordinere udmeldingerne fra
foreningen.
Der skal holdes medlemsmøde mhp at få oprettet undergrupper, der arbejder aktivt
med dele af høringsforslaget.
Vi skal sikre os at vi er på forkant – drøfter forskellige mulige ressourcepersoner i den
sammenhæng, der evt. kan holde os orienteret om, hvad der sker. Følge
udmeldingerne fra miljøministeriet (eks.
http://www.skovognatur.dk/Ud/Oplev/Nationalparker/)
4.

Så: VI VENTER STADIG – OG VI SKAL FORTSAT UDNYTTE DEN AKTIVT.


Godkendelse af orienteringsbrev til medlemmerne. Se bilag: udkast til
orienteringsbrev til medlemmerne
Medbring endvidere ”Friluftsliv på dagsordenen – i nationalparkerne”.
Friluftsrådet 2007 (udleveret tidligere eller downloades fra:
www.friluftsrådet.dk/1361
Brevet godkendt med enkelte kommentarer. Skal udsendes elektronisk til
medlemmerne og med alm. post til dem, der ikke har mailadresse. Mona færdiggør
og Knud videresender brevet.
www.nationalparkThy–mensviventer.dk
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5. Opsamling på diverse aktiviteter – herunder deltagelse på Hus og Havemesse den
18. august
Mona deltager den 18/8.
De øvrige aktiviteter: se punkt 3 (Arbejdsgrupper)
6. Næste møde: 3/9 klokken 16.30-18.00
7. Evt.
Vi mangler akut vores logo, der har været arbejdet på i nogen tid. Jens undersøger
hvor langt det er.
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