Mens vi venter
Støtteforeningen for Nationalpark Thy

Bestyrelsesmøde
Mandag den 15/ 1 2007 klokken 16.30-18.30
Ringvej 26, Thisted
Referat
Mødeleder: Jens Roesgaard
Referent: Mona Kyndi
Deltagere: Jens Roesgaard, Ove Jensen, Hans Jørgen Christensen, Knud Søgaard, Mona
Kyndi

1. Godkendelse af referat fra den 20/11 2006
Godkendt
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3. Meddelelser
a) Formanden
b) Økonomiudvalg m.v ved kassereren.
c) Arbejdsgrupperne
Ad a):
 Jens har deltaget i møde ang. annoncering af friluftsaktiviteter og arrangementer i
området. Der er etableret et samarbejde med SNS og kommunerne mhp fælles kalender:
Se: Naturnet.dk (Deadline for foråret er 1. febr.). Vi skal have valgt en kontaktperson fra
os.
 Vi skal være opmærksomme på Nykredit og Realdanmark ved evt. behov for
fondsmidler
 Pamfletten er nu udsendt til Erhvervslivet og til den tidligere styregruppe. Næste step er
lokalpolitikere, landspolitikere og regionspolitikere. Evt. kan vi sende et tilsvarende brev
til Morsø kommune. Jens og Mona følger op. Der er planlagt et samarbejde med Thisted
Dagblad, som vil sponsorere en halv side. Evt. den 26/1 eller 27/1 – suppleret med anden
avisomtale, kommentarer.
 Erik Holm har fået nyt arbejde. Torben Juul Olsen har overtaget nationalparkprojektet,
som formentlig vil blive knyttet til en anden person i forvaltningen.
 Kontakt til folketingets miljøudvalg. Efter aftale med Ole Vagn og Torsten Schack vil vi
høre nærmere, når de mener det vil være bedst at sende pamfletten. Jens følger op.
 Vedr. Logo er der indhentet et tilbud fra Zuport. Jens følger op med Per Boe
 Pamfletten får meget ros – skal på hjemmesiden. Jens sørger for at Knud får filen fra
Zuport
Ad b):
www.nationalparkThy–mensviventer.dk
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Vi har fået pæn respons på pamfletten fra rundsendelse til erhvervslivet – 7 nye firmaer
har tilmeldt sig.
Vi har fået girokort via Sparekassen.


Ad c):
 PR-gruppen:
o Carsten Nielsen er gået ud af gruppen. Har fået nyt job. Vi drøfter hvordan vi kan
få en ny ekstern person involveret i gruppen. Jens tager kontakt til et muligt
emne via Erhvervsrådet.
 Kulturhistorisk gruppe:
o Næste møde i februar. Arbejder aktivt på et arrangement: Smag på Thy. Hans
Jørgen har hørt om et tilsvarende arrangement. Undersøger sagen og informerer
Knud.
 Aktivitetsgruppen:
o Ove indkalder til et møde snarest. Mona sender adresser og telefonnumre.
o Hans Jørgen er blevet bestyrelsesmedlem i ”Grejbanken” under Friluftsrådet
(WWW.friluftsruten.dk). Vi drøfter om der kunne laves et sommerarrangement
med aktiviteter i Nationalparkområdet – evt. også for lokale unge. Hans Jørgen
bliver inviteret med til det kommende møde i Aktivitetsgruppen.
4. Gennemgang af regnskab v. Knud
Regnskabet for 2006 er udsendt som vedhæftet fil. Godkendes med drøftelse af enkelte poster:
salg af plakater, kontingentbetalinger indbetalt efter 1. december mm. Knud kontakter revisoren.
5. Planlægning af generalforsamling
Bliver den 22/3 klokken 19.30 på Snedsted skole. Jens kontakter pedellen. Vil spørge Knud
Lund om han vil være dirigent. Mona, Knud og Jens er på valg. Som åbent arrangement
foreslå´s Klaus Madsen, der har taget billederne til den nye bog: Thy – landet mod nordvest.
Jens kontakter Klaus.
Detailplanlægning på det kommende bestyrelsesmøde.
6. Punkter til nyhedsbrev
Alle sender punkter i en mail til Mona senest den 24/1. Jens og Mona laver Nyhedsbrevet
færdig. Skal rundsendes til medlemmerne sammen med girokort og indkaldelse til
generalforsamlingen.
7. Planlægning af forårets aktiviteter
Den politiske del bliver den væsentligste aktivitet i foråret. Det er nu vi har mulighed for
indflydelse.
8. Evt.
Næste bestyrelsesmøde den 12/2 klokken 16.30-18.30. Hovedpunkt: planlægning af
generalforsamlingen.
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