Mens vi venter
Støtteforeningen for Nationalpark Thy

Bestyrelsesmøde
Torsdag den 10 /8 2006
Ringvej 26; Thisted klokken 19.00-21.30
Referat
Mødeleder: Jens Roesgaard
Referent: Mona Kyndi
Deltagere: Jens Roesgaard, Mona Kyndi, Ove Jensen, Knud Søgaard
Afbud: Hans Jørgen Kristensen
1. Godkendelse af referat fra den 16/6 2006
Godkendt. Det gennemlæses mhp på opfølgning af arbejdsopgaver
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3. Meddelelser
a. Formanden – ingen meddelelser
b. Økonomiudvalg m.v ved kassereren – der er aktuelt ca 5000,00 på kontoen.
Medlemskaberne er langsomt stigende. Se hjemmesiden.
c. Arbejdsgrupperne
- Kulturhistorisk gruppe arbejder videre med planlægningen af temaaften i
samarbejde med Mie Buus (Museet) og Jagtforeningen. Arrangementet
bliver i slutningen af september og afvikles formentlig i Klitmøller. Holder
et nyt møde ultimo august.
- Aktivitetsgruppen er i fuld gang med at planlægge aktivitetsdag den 10/9.
4. Godkendelse af forretningsorden ( bilag med revideret udkast udsendt tidligere)  bliver
udsat til næste gang mhp på endelig færdiggørelse
5. Drøftelse af pamflet
Der er kun kommet en enkelt kommentar fra gruppen via mail. På mødet er der en enkelt
kommentar som rettes til, herefter er indholdet godt. Vi har endvidere bedt Jytte Nielsen og Ib
Nord Nielsen kommentere udspillet og afventer deres kommentarer. Jens arbejder videre med
pamfletten via PR-gruppen:
Vi skal have hjælp til layoutet
Vi skal have finansieret trykning
Vi skal have arbejdet videre med en strategi for uddeling
Vi vil gerne have præsenteret pamfletten i medierne – der foreslå´s en
helsidesannonce, der ligeledes skal finansieres
6. Planlægning af aktivitetsdag den 10/9 – hvor langt er vi?
www.nationalparkThy–mensviventer.dk
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Der arbejdes videre med planlægning af cykeltur med formidling samt adoption af sti i Tvorup
Klitplantage den 10/9. Finn Steffensen og Mona Kyndi deltog i et møde med initiativgruppen
den 1/8 og der afholdes nyt møde med initiativgruppen den 15/8 hvor Finn Steffensen og Ove
Jensen deltager. Finn Steffensen har udarbejdet materiale vedr. dagen, som danner afsæt for den
fortsatte planlægning. Ove indkalder de involverede fra aktivitetsgruppen til et
planlægningsmøde ultimo august.
7. Aktivering af medlemmer – hvad har vi brug for hjælp til.
Der skal arbejdes videre med en afklaring af vores behov for hjælp samt en ”ønskeseddel”.
Kommer på som punkt på næste møde. Mona laver et udkast.
8. Strategi for firmamedlemskaber.
Vi har behov for nogle ”fyrtårne” bredt fra området og der nævnes flere forskellige
virksomheder. Udover at få disse til at indgå som firmamedlemmer kunne der laves en
sponsoraftale med firmaerne, så vi har en mulighed for at henvende os ved behov. I den
sammenhæng skal vi endvidere kontakte vore nuværende firma-/ g foreningsmedlemmer, der
selvfølgelig skal have samme mulighed. Der skal endvidere tages kontakt til Erhvervsrådet. Jens
arbejder videre med det via PR-gruppen.
9. Forslag til nye medlemmer til Brugerrådet.
Vi er enige om at henvende os til en navngiven person, der var aktiv både i
undersøgelsesperioden og i opstarten af foreningen. Ove Jensen kontakter vedkommende.
10. Status vedr. informationsmateriale.
Vi har nu kun ca 3-400 foldere tilbage i alt og har brug for flere, dels i forbindelse med diverse
aktivitetsdage dels i forbindelse med pamfletten, dels i forhold til det kommende års arbejde.
Jens vil kontakte zuport ang. rettighederne til filen, pris for ekstra tryk. Vi vil få brug for 5000
foldere. Vi skal have finansieringen på plads forud for at vi laver en aftale om evt. genoptryk.
11. Status vedr. debatforum.
Det tekniske er på plads, men hvad er vores behov og hvem har pt ressourcerne som ordstyrer?
Vi bliver enige om at vente med at opstarte debatten, til der bliver et aktuelt fokus. Det kunne
evt være i forbindelse med høringen, der forventes i efteråret. Knud foreslår at der kunne linkes
til Thisted dagblad, sådan at foreningen bliver en part i debatten. Vi prøver at arbejde videre
med den mulighed, når det bliver mere aktuelt. Lige nu sætter vi ikke webloggen i gang.
12. Næste møde
Forslag om den 11/9 klokken 16.30-18.30.
13. Evt.
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