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1. Godkendelse af referat fra den 15/1 2007 

Referatet godkendt med den bemærkning at det ikke er Torben Juul Olsen, der overtager 

nationalparkområdet efter Erik Holm. Jens Roesgaard har blot opfordret til at der findes en 

anden person i forvaltningen, der har fokus på området.    

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

3. Meddelelser 

a) Formanden  

Der har været en meget flot annoncering i Thisted Dagblad hvor indholdet fra pamfletten 

blev bragt to gange. Ove Jensen vil kontakte Ejnar Frøkjær for at følge op på, hvordan 

pamfletten har været behandlet i byrådet. 

Jens er i gang med at finde et nyt medlem til PR-gruppen.  

Jens har haft et indlæg i bladet ”Opfanget” med overskriften: Nationalpark – ja tak 

b) Økonomiudvalg m.v ved kassereren.  

Regnskabet er nu sendt til revision. Fremlægges på skrift på generalforsamlingen. 

c) Arbejdsgrupperne 

Aktivitetsgruppen indkalder til et nyt møde i uge 16, sådan at nye medlemmer kan 

deltage. Vi kan muligvis låne et lokale i Hillerslev. Jens og Ove koordinerer det 

praktiske indbyrdes. 

Hans Jørgen kan ikke deltage i bestyrelsesmøde i Grejbanken den 26/2 – Ove tager af 

sted med henblik på at få mulighed for at udbyde sommerferieaktiviteter i 

nationalparkområdet.  

Kulturhistorisk gruppe arbejder videre med planerne om Smag på Thy 

4. Drøftelse af lovforslag mhp tilbagemelding til Ole Vagn og Torsten Schack 

Lovforslaget er lagt ud på hjemmesiden. 

Det ser umiddelbart ud til at de ting, der blev påpeget i vores høringssvar er taget med ind i 

lovforslaget. Det lokale islæt er således tydelig både når det gælder bestyrelse og parkråd.  

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget at loven træder i kraft 1. juli 2007 og at der 

snarest mulig derefter vil blive udpeget den/de kommende nationalparker.  

 

Hvad angår den fortsatte strategi, koordineringen med Ole Vagn og Torsten Schack, samt  

kontakten til miljøudvalgets medlemmer vil Ove og Jens kontakte Ejnar Frøkjær mhp at vi evt. 

kan holde et planlægnings- og koordineringsmøde med ham inden vi gør mere. 
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5. Planlægning af generalforsamling – herunder ”annoncering”  

Mona har lavet et udkast til en annonce. Hans Jørgen kontakter Thisted Bryghus mhp 

sponsorering af annoncen og evt. øl og vand til generalforsamlingen. De praktiske forhold stort 

på plads. Jens, Mona og Knud er på valg.  

Annoncen skal i Thisted Dagblad den 28/3.  

Der orienteres endvidere via Nyhedsbrevet.   

6. Evt.  

-Nyhedsbrevet skal udsendes snart – vi bidrager hver især elektronisk til et udkast som Jens og 

Mona gør færdig. Skal pakkes og udsendes den 26/2 klokken 16. Ove, Knud og Jens tager sig af 

det. 

-Måske skal vi sætte fokus på visioner for indhold i den kommende nationalpark. Vi drøfter 

muligheden for at afholde et inspirationsmøde på svarende til mødet på VUC sidste år?   

-Næste bestyrelsesmøde bliver den 12/3 (Generalforsamling) klokken 16.30-18.00 og den 2/4 

klokken 16.30-18.30. 

 


