Bestyrelsesmøde
Tirsdag den 9. september 2008 klokken 16:00
VUC
Dagsorden
Mødeleder: Jens Roesgaard
Referent: Mie Buus
Tilstede: Mona Kyndi, Knud Søgaard og Finn Steffensen, Jens Roesgaard og Mie Buus
Afbud:
1. Godkendelse af referat fra den 9. juni 2008.
Mindre rettelse til referatet pkt. 3 b. Oves udtalelse: Det må forsøges at
finde en form for medfinansiering til Smag på Thy.
2. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.
3. Meddelelser
a) Formanden.
Jens: Vi havde besøg af folk fra Støttegruppen for Lille Vildmose bl.a. formanden
Martin Sloth Andersen til indvielsen af Nationalpark Thy. De har en meget aktiv
og stor støttegruppe der tæller flere medlemmer end vores Støttegruppe.
Jens har talt med Ejner Frøkjær og Ditte Svendsen vedrørende procedure til hvem
der skal sidde i bestyrelsen. Det trækker ud med en afklaring; men indsigelserne
skal behandles først. Vi venter stadig… P. H. Mortensen fra Danmarks
Naturfredningsforening forventer ikke flere pladser til grønne organisationer i
bestyrelsen.
Vi bør se på om hjemmesiden kan få et nyt layout. Knud og Mie laver et forslag.
b) Kassereren.
Knud: Opdatering af medlemmer - der er kommet flere medlemmer til via
hjemmesiden efter indvielsen. Det ser ud til at vores fremstød på dagen for
indvielsen gav flere medlemmer.
Annonce i Thisted Dagblad op til indvielsen var fin – den kostede ca. 1000 kr.
c) Arbejdsgrupperne.
Mie: Snakket med Ulla Andersen fra Turistforeningen til indvielsen. De vil gerne
samarbejde med Smag på Thy om forskellige fremstød der handler om at sælge
madoplevelser. Enige om at der bør holdes et møde om sagen sammen med
Thorkild Jensen fra Landsbygruppen Thy. TJ har indkaldt til møde den 9. aften på
Landbo Thy. Mie deltager. Mødet handler om muligheder i netværkssamarbejde
og udvikling af mikrovirksomheder. Ulla Andersen vil informere om
mulighederne for annoncering i den nye Thyguide med temaopdeling i f.eks.
Smag på Thy og andre temaer.

Sammen med Camilla Ståle Sundstrup (natur og miljøkonsulent) fra Landbo Thy
arbejder Mie på en afrapportering om bl.a. Nikolaj Kirks engagement i
samarbejdet mellem Landsbygruppen Thy og Smag på Thy. Samarbejdet med
Landsbygruppen Thy fortsætter – der er nye projekter under opsejling.
4. Avismotion den 14. september.
Mona efterlyser hjælp til afviklingen. Knud vil bl.a. vise sine bier frem ved
Blegsø-skrænten. Finn byder velkommen og informerer om stivogterprojektet.
Vi skal have lavet nye plakater, der passer til den lille plakatholder som Knud
plejer at bruge på Torvet. Mie finde ud af pris. Vi kan måske bruge den logofil vi
har brugt før til trykningen. Plakaterne koster ca. 175 kr. stk. Mie har bestilt 6 stk.
Plakaterne ”vendes” så de passer til vores plakatholder.
Vedrørende bogen om naturen i Nationalpark Thy, som BFN fik lavet og delte ud
til indvielsen, kan vi eventuelt gøre opmærksom på den til avismotion. Jens
undersøger…
5. Støtteforeningens fremtidige opgaver og struktur. (fortsat fra sidste
bestyrelsesmøde)
Jens og Mona har arbejdet med oplægget. Mona fremlægger. Foreningens
opgaver:
Kommunikation og information – indad og udad.
Vi har nogle værktøjer – nyhedsbreve, hjemmeside, mail, presse, face to face,
posters, flyers.
Aktiviteter.
Igangværende – grejbank, Smag på Thy, temaforedrag, Avismotion, Stivogter.
Nye:
Planlægning sammen med Dansk Vandrelav om at lave long distance trail.
Samarbejde med konsulenten Søren Espersen omkring indsamling af enebær til
snaps.
Samarbejde mellem Smag på Thy og lokalgruppe der kører et projekt ”Ind i
fortællingen”. De arbejder med forskellige temaer bl.a. fortæling/formidling af
madens historie.
Projekt Naturpleje.
Evt. nyt projekt – samarbejde mellem den kulturhistoriske arbejdsgruppe og
Landsbygruppen Thy med Thorkild Jensen.
Netværkssamarbejder – vi skal skabe, vedligeholde og udvide.
Netværksmøder mindst 2 gange årligt – efterår (primo november) forår.
Erfagruppe med støtteforeningerne til de andre nationalparker.
Organisering.
Bestyrelsen.
6. Næste møde.
7. oktober på VUC kl. 16-18.
7. Eventuelt.
Vi har fået ny hjemmeside og Knud sender besked ud om det.

