Bestyrelsesmøde i Støtteforeningen Nationalpark Thy
Den 11.02.2010 klokken 11.30-14.00
Referat
Deltagere: Jens, Ove, Knud, Mona og Finn
Afbud: Laurids, Mie og Harry
Referent: Mona
1. Godkendt uden kommentarer
2. Godkendt
3. Meddelelser:
- Formanden: ingen
- Kasserer: Medlemslisten er ajourført. Der er kommet et par nye medlemmer siden sidst
4. Orientering fra rådet og bstyrelsen:
Tage Leegaard er stoppet i nationalparkrådet – ekstraordinært rådsmøde i marts med det ene punkt at
finde et nyt medlem, der endvidere kan repræsentere rådet i bestyrelsen. BFN indstiller et nyt medlem
til bestyrelsen.
Arbejdsgrupper igangsat : gruppe om frivillighed, forskning og undervisning, programudvalg mhp
Nationalpark TV
På forrige møde var det vigtigste punkt en drøftelse af nationalparkplanen mhp høringssvar
Orientering fra bestyrelsen:
Vedr. det organisatoriske er samarbejdsaftalen med SNS endnu ikke helt på plads – det drejer sig
specielt om arbejdsgiveransvaret, hvilket især får betydning ved ansættelser og afskedigelser. Man har
endvidere taget fat på at få konkretiseret arbejdsbeskrivelser for formand og leder mhp at få klarlagt de
respektive arbejdsområder og beføjelser.
Vedr. aktuelle projekter er der forslag om fotobøger, kogebøger, naturfilm mm. Endvidere arbejdes der
aktivt på at få sat et frivillighedsprojekt i gang specielt med fokus på bemanding af og aktiviteter ved
Stenbjerg Landingsplads, hvor der er en åbning af det midlertidige informationscenter den 1. april.
Temaaften om frivillige afholdes i Stenbjerg den 23. februar.
Næste bestyrelsesmøde i Nationalparkbestyrelsen (delvis fælles med rådet)bliver umiddelbart efter
høringsfristen; den 4. marts

5. Generalforsamling bliver afholdt på VUC den 22.3. Emnet for Elses indlæg kan være
Støtteforeningens rolle i Nationalpark Thy. Kontingentsatserne for 2010 skal fremgå af indkaldelsen.
Jens retter til.
Indkaldelsen udsendes med postvæsenet i uge 8. Knud laver et følgebrev med opfordring til at
meddele ændringer vedr. adresse/mailadresse.
6. Høringssvar:
Udformes af Jens og Mona. Tilfredsstillende at der er stor genkendelighed ift oplægget fra
undersøgelsesprojektet. Positivt høringssvar med temaerne: balance mellem beskyttelse og
beskyttelse. Zonering (hvad ligger der i det?), Frivillighed, Observatoriet.
7. Naturplejetur i april
Vi vil gerne prøve igen – Ove har talt med Henrik Christensen. En naturplejeopgave kunne være at
fælde kvas inde i bevoksningen. Ove foreslår søndag den 25.4 kl. 10.00-16.00. Skal kunne ordnes
med håndværktøj.
Motionsvandretur i Tved plantage – mødested parkeringsplads ved Tved Kirke. Foreslår onsdag den
5.5 klokken 19.00.
8. Næste bestyrelsesmøde bliver i forlængelse af generalforsamlingen. Der planlægges med
fyraftensmøde mandag den 12.4 (15.30-17.30).
9. Evt.
Der skal laves en flyer om støtteforeningen. Jens og Mona laver et udspil ud fra den ”gamle flyer”
Mona er blevet bedt om at lave et lille indlæg om Nationalpark Thy til Sognebladet for Skinnerup,
Vester og Øster Vandet.

