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Medlemsmøde 17. november 2008 
 

Ca 20 personer var mødt op. Aftenen blev indledt af Jens Roesgaard, 
der bød velkommen til såvel kendte som nye ansigter.  

Jens Roesgaard og Mona Kyndi fortsatte herefter med en kort 
redegørelse for bestyrelsens overvejelser og over prioriteringen indtil 

nu har været:  
 at ”holde gryden i kog” primært på den politiske dagsorden – 

herunder, da Nationalpark Thy blev udpeget, at få en plads i 
bestyrelsen 

 at bevare et forum for lokal opbakning 
Prioriteringen fremover, hvor vi ved at vi får en plads i 

Nationalparkens bestyrelse, bliver i større grad at arbejde på de indre 

linjer med fokus på medlemsaktiviteter/inddragelse af medlemmerne i 
form af aktiviteter og konkrete projekter. Dette kan foregå i 

foreningens regi eller i samarbejde med andre interesserede. Konkret 
forestiller bestyrelsen sig, at der hver måned skal være tilbud om en 

eller anden form for aktivitet for medlemmerne.  
 

I forlængelse heraf indledtes en fælles Brainstorm med fokus på 
fortsættelse/nytænkning af nuværende aktiviteter og ideer til nye.  

 
På baggrund heraf dannedes 3 netværksgrupper:  

 Netværksgruppe vedr. fysisk aktivitet 
 Netværksgruppe vedr. kultur 

 Netværksgruppe vedr. fotografering 
 

Ad Netværksgruppe vedr. fysisk aktivitet 

Gruppen tager afsæt i de nuværende aktiviteter i form af 
Stivogterprojektet, Avismotion samt Grejbanken. Der blev drøftet 

muligheder for at etablere pakketure med overnatning (med fokus 
på forskellige målgrupper og aldersgrupper) samt måder at 

bevæge sig i Nationalparken på. Rapporten om stierne i 
Nationalpark Thy skal graves frem igen og indtænkes ift mere 

sammenhængende stisystemer.   
Tovholder for gruppen er foreløbig Bodil Gyldenkerne (XXX) 

 
Ad Netværksgruppe vedr. kultur 

Gruppen arbejder videre med/nytænker nuværende aktiviteter i 
form af ”Smag på Thy”. Der skal samtidig tænkes bredere både i 
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forhold til målgrupper, fordeling på året samt med et bredere felt 
af kulturelle aspekter.  

Tovholder for gruppen er foreløbig XX 
 

Ad Netværksgruppe vedr. fotografering 
Med inspiration af Fotofestival i august, undervisning om 

naturfotografering i BFN drøftede gruppen, hvordan man kunne 
lave aktiviteter, der lagde op til fotofestivallen. Evt. aktiviteter for 

børn. Der blev endvidere drøftet forskellige muligheder for 
”fotoudgivelser” – herunder postkortserie, en naturkalender, en 

bog med naturfotografier med tekster mm. 
Tovholder for gruppen er foreløbig XX 

 

    
 

Grupperne er åbne for interesserede. Kontakt tovholderen eller en 
fra bestyrelsen, hvis du er interesseret i at deltage i en af 

grupperne.  

 

 


