Støtteforeningen Nationalpark Thy
Bestyrelsesmøde
Mandag den 18. maj 2009 klokken 16:00
VUC
Referat
Mødeleder: Jens Roesgaard
Referent: Mie Buus
Tilstede: Knud Søgaard, Jens Roesgaard, Mona Kyndi, Finn Steffensen, Harry Hjaltelin og Mie
Buus. Afbud fra Ove Jensen.
1. Godkendelse af referat fra møde 15. april 2009.
Godkendt.
2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
3. Meddelelser
a) Formanden.
De to arrangementer – henholdsvis naturpleje-turen den 26. april og stivogterturen den 12. maj blev afviklet på tilfredsstilende måde; men fremmødet kunne
være bedre.
b) Kassereren.
Det brev, der blev sendt ud med opfordring til at få betalt kontingent, gav et godt
resultat. Der har været 45 indbetalinger – fortrinsvis personer men der har også
flere virksomheder har betalt kontingent. Initiativet har endvidere givet nye
medlemmer.
c) Arbejdsgrupperne.
Intet.
4. Nationalpark Thy ved Mona.
Med hensyn til besættelse af stilling af leder har der været 41 ansøgere. Der er
valgt 4 personer ud til samtaler som netop foregår.
Nationalparkrådet får flere end de 12 medlemmer der oprindeligt var lagt op til.
Rådet får 18 medlemmer som hver især repræsenterer foreninger og organisationer
med interesser i nationalparken. Advokat Thomas Federspiel er eneste person som
er blevet opfordret til at træde ind i rådet. Flere af disse foreninger og
organisationer er allerede repræsenteret i nationalparkens bestyrelse.
De 18 som bestyrelsen mener bør have plads i rådet er: Biologisk forening for
Nordvestjylland, Danmarks Naturfredningsforening, Thylands Lystfiskerforening,
Historisk Samfund for Thy og Vester Hanherred, Egnshistorisk Forening for
Sydthy, Danmarks Idræts-Forbund, Foreningen af lodsejere i Nationalpark Thy,
Sammenslutningen af Økologiske Producenter, Turistbranchen,

Ungdomsuddannelserne, Støtteforeningen for Nationalpark Thy, De uniformerede
ungdomskorps, Friluftsrådet, Danamrks Jægerforbund, Landbruget i Thy,
Landsbygruppen Thy, Landsforeningen Ligeværd Thy-Mors og Thomas
Federspiel.
Rådet skal fungere det næste 3,5 år. Fremtidige råd – der kan have en hele anden
repræsentation og sammensætning – sidder for en periode af 4 år.
Nationalparkrådet vælger en repræsentant til bestyrelsen.
Mona orienterer endvidere at der er et arrangement på Nationalpark Dag den 25.
maj ved Lodbjerg Fyr med Ib Nord Nielsen.
5. Nationalparkplanen.
Det er kommet et idé-katalog som oplæg til nationalparkplanen.
Støtteforeningen afholder et medlemsmøde tirsdag 9. juni kl. 19 på VUC, hvor
vores input til den kommende nationalparkplan diskuteres. Mie medbringer kage
til dette møde.
Det drøftes om vi skal sende kort ud til dem som ikke er med på mailinglisten. Det
besluttes at vi kun sender en mail.
Knud undersøger mulighed for at idekataloget kan trykkes på VUC og uddeles til
bestyrelsen for Støtteforeningen. Det drejer sig om 7 stk.
Idèkatalog kan læses på www.danskenationalparker.dk .
6. Næste møde den 6. august i Sårup på parkeringspladsen.
Vi griller på den nærliggende primitive campingplads.
7. Eventuelt.
Intet.

