Mens vi venter
Støtteforeningen for Nationalpark Thy

Bestyrelsesmøde
Mandag den 9. juni 2008 klokken 16.30 –18.30
VUC
Dagsorden
Mødeleder: Jens Roesgaard
Referent: Mie Buus
Tilstede: Ove Jensen, Mona Kyndi. Laurids Mortensen, Knud Søgaard og Harry Hjaltelin
Afbud: Ingen
1. Godkendelse af referat fra den 20. maj 2008.
Bemærkninger til forkert dato for referatet, der var dateret den 18. februar 2008.
Der skulle have stået den 20. maj 2008.
Bemærkninger til punkt 3 meddelelser fra formanden hvor der refereres til et møde
med Karsten Pedersen, Mors. Det skulle have været Mols.
2. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.
3. Meddelelser
a) Formanden.
Jens informerer om et brainstormmøde på VUC vedrørende et biologisk projekt
på HF- niveau.
Jens har deltaget i et planlægningsmøde vedrørende åbningen af Nationalpark Thy
den 22. august. Der bliver en officiel del om formiddagen og en mere folkelig del
om eftermiddagen.
Knud bemærker, at der stadig intet officielt er om denne dato til trods for, at den
er blevet nævnt flere gange bl.a. på de offentlige høringsmøder.
Arrangement i november i Biologisk Forening for Nordvestjylland med emnet
benyttelse – beskyttelse.
Efter sommerferien må bestyrelsen sætter gang i nogle af de initiativer, vi har lagt
op til som bl.a. kom frem på medlemsmødet den 29. maj. På medlemsmødet var
der 2 medlemmer, som gerne vil være aktive. De kan eventuelt deltage i enten
aktivitetsgruppen eller den kulturhistoriske arbejdsgruppe.
Vi må drøfte og planlægge dette på næste møde den 18. august.
b) Kassereren.
Intet.
Mona er blevet kontaktet af Giljá Vinter som skiver speciale om bogerinddragelse
i nationalparkprojekter. Mona har informeret om stivogterprojektet, og henvist til
Ib Nord for information vedrørende bevilling på 30 mio. til flere stianlæg i
nationalparken. Mie har tidligere informeret Giljá Vinter om projekt Smag på
Thy.
Ove er blevet kontaktet af Friluftsrådets grejbank om at indtræde i bestyrelsen.
www.nationalparkThy–mensviventer.dk
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c) Arbejdsgrupperne.
Knud giver en status på salg på billetter til Smag på Thy. Salget går trægt trods
annoncer. Han fremlægger budget med nye tal for indtægter, hvor der kalkuleres
med et reduceret billetsalg. Brainstorm om hvad vi kan gøre for at sælge flere
billetter: Knud kontakter Morten Kyndi eller Lone Lærke vedrørende en artikel
hvor der fokuseres på muligheden for at udvikle egnsspecialiteter i Thy.
Mie skal i TV/MIDT-VEST torsdag den 12. juni i frokost-TV for at fortælle om
Smag på Thy.
4. Udkast til bekendtgørelse for Nationalpark Thy. Høringssvar.
Det vigtigste punkt i vores høringssvar er bestyrelsens sammensætning og
kompetence. Høringssvaret skal have et omfang af ca. 1 side.
Hovedpunkter i vores høringssvar:
a. Rose oplæg og tilgang. Det ligger tæt op at det oplæg der er indsendt af
styregruppen. Det har været en positiv proces, og der har været anerkendelse af
Støtteforeningens indsats. Der er skabt en vedvarende lokal opbakning/
engagement.
Der er blevet udpeget flere nationalparker end den tidligere miljøminister
oprindeligt lagde op til; men tilsyneladende er bevillingerne ikke fulgt med,
hvilket har skabt et misforhold mellem forventninger og det der kommer ud af
visionerne.
b. Overraskelse over at der i bestyrelsen tilsyneladende ikke er en plads til
Støtteforeningen. Her må vi anføre de gode grunde, der kom frem på
medlemsmødet. F.eks. at vores forening kan håndtere forskellige/modsatte
interesser. (og at vi er de eneste der repræsenterer den almindelige uorganiserede
bruger)
Vi er forbavsede over at der er en plads til kystbyernes netværk.
Vi lægger vægt på/fastholder lokal repræsentation af Visit Danmark i bestyrelsen.
Vi opfordrer til at man tager de lokale og regionale ressourcer i betragtning.
Nationalparkplanens indhold og retning/udvikling.
c. Nationalparkrådet.
Det bliver en let opgave at udpege NPR – det eksisterer allerede.
Holde det åbent hvem der kan være medlem af NPR – bevare det lokale ejerskab.
d. Særlige opmærksomhedsfelter.
Sikre sammenhæng i formidling og koordinering.
Sekretariatsfunktionen bør på sigt have til huse i det kommende
informationscenter.
e. Bilag med Støtteforeningens vedtægter og regnskab vedlæges vores
høringssvar.
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5. Næste møde den 18. august kl. 19 på VUC.
6. Eventuelt.
Intet.
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