Mens vi venter
Støtteforeningen for Nationalpark Thy

Bestyrelsesmøde
Mandag den 18.februar 2008 klokken 16.30 –18.30
VUC
Referat
Mødeleder: Jens Roesgaard
Referent: Mona Kyndi
Tilstede: Jens Roesgaard, Ove Jensen, Hans Jørgen Kristensen, Knud Søgaard Pedersen,
Mona Kyndi samt Laurids Mortensen og Finn Steffensen
Afbud: ingen
1. Godkendelse af referat fra den 4/12 2007
Godkendt
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt. Ove, Jens har punkter til eventuelt
3. Meddelelser
a) Formanden
Henvendelse vedr. foreningens holdning til planlagt nedrivning af en
ældreejendom i Vorupør by. Da det ligger udenfor nationalparkområdet
vælger vi ikke at indgå i sagen.
Invitation til at deltage på Hus og Havemesse i Gærup – vi siger nej tak
denne gang, da vi ikke har nyt at bidrage med.
JR deltog i ministerens besøg i Thy den 26/1. Et positivt møde med
betoningen af den lokale opbakning bag projektet.
Thisted Gymnasium har taget initiativ til at oprette en speciallinie på
gymnasiet – JR deltager i møde i uge 9.
b) Økonomiudvalg m.v ved kassereren.
Regnskabet for Smag på Thy er nu endelig afsluttet. Der bliver et
underskud på ca 2000 kr., som foreningen betaler.
Regnskabet for 2007 har været forelagt revisoren og vil blive fremlagt
på Generalforsamlingen.
Kassebeholdningen med plus på ca 19.000 kr.
c) Arbejdsgrupperne
Kulturhistoriske gruppe har været mødtes et par gange og har været
samlet for at evaluere ”Smag på Thy”. Er meget motiveret for at
gentage ”Smag på Thy i 2008. Knud undersøger mulighederne for at
stifte en forening med ”Smag på Thy”, der kan have som formål at
afvikle tilsvarende arrangementer – evt. koblet til ”lokale originaler”.
På næste bestyrelsesmøde tages punktet op igen – gerne med en
redegørelse for mulighederne ift en forening samt med et budgetudkast,
som bestyrelsen kan tage stilling ud fra.
4. Opsamling efter mødet den 23/1 2008
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Det sammenskrevne materiale efter brainstorm gennemgå´s og revideres enkelte
steder. Materialet er et arbejdspapir og elementer herfra kan inddrages på
generalforsamling som et oplæg til debat ang. strategi og taktik.
Vedhæftet som bilag.
5. Drøftelse og beslutning af strategi og arbejdsopgaver ud fra notat fra
strategimødet den 23/1 2008
(se punkt 4)
6. Revision af vedtægter/v. Ove
Oplæg drøftes og tilpasses enkelte steder. Rettes til og skal forelægges på
generalforsamlingen den 26/3.
7. Planlægning af generalforsamlingen den 26/3 2008
Forslag om at generalforsamlingen afholdes på Landbocentret Der vil være mulighed
for at købe kaffe og der er det nødvendige AV-udstyr. Hans Jørgen vil undersøge
mulighederne og melder tilbage til JR. På valg er Ove Jensen og Hans Jørgen
Kristensen. Der skal endvidere vælges to nye suppleanter. Jens og Mona udarbejder
følgebrev med invitation og sender det til Knud, der supplerer med kontingent
indbetaling. Der sendes brev til medlemmerne (papir og kuvert) primo marts (3 uger
før). Det praktiske med pakning af breve og udsendelse ordnes på det næstkommende
bestyrelsesmøde.
Forslag om at foreslå Ole Westergaard som dirigent – JR kontakter Ole.
Punkter ud over generalforsamlingen: Foreningens fremtidige virke og opgaver –
oplæg og drøftelse.
8. Planlægning af høringsrunden – herunder næste bestyrelsesmøde.
Næste møde: den 3/3 klokken 16.30-18.00.
Der bliver formentlig høringsmøder den 2/4, den 10/4 og den 16/4. Vi skal koordinere
hvem, der deltager hvornår.
Der foreligger ikke pt noget forslag til bekendtgørelse
9. Evt.
Modtaget takkebrev fra Jens Roesgaard, hvor foreningen viste en opmærksomhed i
forbindelse med dennes afskedsreception.
Tranelogoet er nu både købt og betalt – skal præsenteres på generalforsamlingen.
Vi skal være opmærksomme på og tage del i hvad der kommer til at ske med
Egebakssande – der er udarbejdet en folder som ser meget interessant ud. Ove
orienterer.
Jens Roesgaard har fremover følgende mailadresse: jens-roesgaard@mail.dk
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