Støtteforeningen Nationalpark Thy
Bestyrelsesmøde
Tirsdag den 7. oktober 2008 klokken 16:00
VUC
Referat
Mødeleder: Jens Roesgaard
Referent: Mona Kyndi
Tilstede: Knud Søgaard, Ove Jensen, Jens Roesgaard, Mona Kyndi, og Finn Steffensen
1. Godkendelse af referat fra den 9. september 2008.
Godkendt
2. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt. Ove Jensen bliver nødt til af gå 17.30  punkt 5 bliver det
sidste punkt, da det er en fortløbende proces
3. Meddelelser
a) Formanden.
-Har dd kontaktet Ejnar Frøkjær for at høre om der er udpeget
bestyrelsesmedlemmer. Ejnar har rykket ministeriet flere gange uden at der er
blevet en udmelding.
-Der er nu blevet lavet en plakat med foreningens logo. Det skal undersøges hvad
plakaten koster, hvis det skal være muligt at købe den (har fået en forespørgsel om
muligheden for at købe plakaten fra et nyt medlem)
(OBS regningen når den kommer. (I referatet fra sidst står der at plakaterne
koster ca. 175 kr. stk))
- Hanstholm Camping annoncerer med en uges aktiv ferie med aktiviteter i
Nationalpark Thy
b) Kassereren.
Ikke nyt.
c) Arbejdsgrupperne.
Se punkt 4
4. Avismotion den 14. september.
Mona har sendt evaluering til Bodil Gyldenkærne i Thisted kommune. 19 personer
deltog i vores arrangement – ikke for mange, men for dem der kom, var det en god
dag. Særtrykket fra BFN blev uddelt ( et medlem herfra deltog i arrangementet) til
deltagerne i arrangementet.
Kort før dagen blev vi gjort opmærksomme på den bekendtgørelse der ligger for
aktiviteter i Hanstholmreservatet (Bekendtgørelse om Hanstholm vildtreservat nr.
181 af 20/2 1995). Uden muligheden for at kunne søge om dispensation i forhold
til at arrangere ekskursioner i området betød det at der ikke kunne gennemføres en

guidet tur. Det vil være vigtigt for os at få et samlet overblik over de reguleringer
der er for områder der indgår i Nationalparken. Samtidig vil det skulle tages op
med Avismotion.
5. Støtteforeningens fremtidige opgaver og struktur. (fortsat fra de foregående
møder)
Fortsat 4 hovedområder ( se bilag fra sidste møde):
A. Kommunikation og information – indad og udad.
B. Aktiviteter.
C. Netværkssamarbejder – vi skal skabe, vedligeholde og udvide.
D. Organisering.
I dag arbejder vi videre med ideer til indsatser under overskriften:
E. Medlemspleje (forstået som hvad er det vi skal tilbyde vores medlemmer/hvad
får man ud af at være medlem i foreningen):
Giver nye indsatser (se side 6 i vedhæftet fil)
 Information
 Aktiviteter
 Mechandise
 Aktivitetsoversigt (årskalender med tilbagevendende aktiviteter
Lidt refleksion ift ovenstående
– vi skal huske vores erhvervsliv – skal vi målrette noget til disse medlemmer.
- Som medlem får man måske også mulighed for indflydelse på udviklingen af
nationalparken (via foreningens repræsentant i henholdsvis bestyrelse
(forhåbentlig) og nationalparkrådet.
6. Næste møde.
Bestyrelsesmøde 3. november på VUC kl. 16-18
Medlemsmøde den 17/11 klokken 19.00-21.30 (Mona og Jens kommer med et
programforslag til bestyrelsesmødet).
7. Eventuelt.
-Knud har haft kontakt med Per Boe – han har tidligere skabt en kontakt til Kirsten
Klein om at lave en foto- og tekstbog om nationalparken. Hun var positiv, men
ville ikke være alene om projektet.
- Knud og Mona har en kontakt med en person fra området, der har mange forslag
til aktiviteter for store og små.
- Der er en fejl i Jens Roesgaards telefonnr. i den Flyer, der blev uddelt på
åbningsdagen.
- Kommende erfamøde med de øvrige nationalparkstøtteforeninger – Ove prøver
at finde ud af hvilke støtteforeninger der er pt og at afdække mulige
kontaktpersoner via Friluftsrådet.
- Det skal undersøges hvad det vil koste at lave klistermærker med vores logo.
Kunne være en gave til vores medlemmer (Mie vil du undersøge det ved
trykkeriet?)

- BFN har arrangeret et møde i Plantagehuset den 12/11 klokken 19.30 under
overskriften: Benyttelse og beskyttelse. Vores medlemmer er orienteret om mødet
via udsendt mail og kan også ses på hjemmesiden.

medlemspleje07_10_
08.pdf

