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Mandag den 20.februar 2008 klokken 16.30 –18.30  

VUC  

Dagsorden  
Mødeleder: Jens Roesgaard 

Referent: Mie Buus 

Tilstede: Ove Jensen, Mona Kyndi. Finn Steffensen, Knud Søgaard og Harry Hjaltelin  

Afbud: Ingen  

 

1. Godkendelse af referat fra den 23. april 2008 

Intet at bemærke  

  

2. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsorden godkendt – rækkefølge på punkterne ændret da Ove skal gå tidligt. 

 

7. Næste møde aftales til 9. juni 2008 

 

3. Meddelelser 

a)     Formanden. 

 Jens informerer om at Thy Nationalpark vandt konkurrencen som Danmarks 

repræsentant blandt verdens syv naturvidundere. Mona blev interviewet til radioen 

om Thy. 

Bestyrelsesmedlemmerne deltog i arrangementet Skovens Dag den 27. 

april. Deltagelsen svingede en del på de 10 ture, der var tilrettelagt i 

Nationalparken; men lå generelt på ca. 10-12 personer. 

Jens er blevet kontaktet af Karsten Pedersen Mols som ønsker at der dannes 

netværk mellem Nationalparkerne. God ide; men vi ventet til udnævnelsen 

foreligger. 

Der var en artikel om Støtteforeningen i Thisted Dagblad som Jens tog initiativ til. 

 

b) Kassereren. 

Knud informerer om at der stadig mangler kontingent fra ca. 20 medlemmer. Vi 

sender en rykker pr. mail. Hvis der ingen reaktion er slettes de. 

   

c) Arbejdsgrupperne. 

Knud giver en status på salg på billetter til Smag på Thy. Det drejer sig i 

øjeblikket om ca. 40. Der har været en artikel i Thisted Dagblad om 

arrangementet. Der kommer annoncering i Thisted Dagblad samt ugeaviserne i 

uge 22. Der er delt foldere ud og startet en hjemmeside, hvor der ligger fotos fra 

sidste års arrangement.  

Der blev delt mange foldere ud til Skovens Dag om Stivogterprojektet – med god 

interesse.    

  

4. Mona informerer om fotofestival (motiver fra nationalparken) ved Karsten K. 

Pedersen, Frøstrup. Fotofestivalen løber af stabelen den 15.-17. august. 
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Arrangørerne vil gerne have inspiration til brug af fotos og muligheder for 

udstilling. Mulige udstillingssteder lokalt kunne være fyrtårnene i Hanstholm og 

Lodbjerg samt De sorte huse i Agger. Mie undersøger med hensyn til Agger. 

Der er sat plakater op om festivalen. Vi kan eventuelt bruge fotos fra sidste år til at 

hænge op på Stenbjerg Kro. Mona kontakter Karsten og Mie følger op på 

mulighederne for at bruge fotos til arrangementet Smag på Thy på Stenbjerg Kro. 

 

 

5. Brug af trane-logo kan ske ifølge de retningslinier som Mona har udarbejdet. 

Diskussion hvor Knud Søgaard rejser spørgsmålet – hvor stor interesse har 

Støtteforeningen i at logoet bliver brugt? Hvordan virker det positivt tilbage på 

Støtteforeningen. Man kan på produktets etiket anføre: Jeg støtter Støtteforeningen 

til Nationalpark Thy. Skal vi gøre noget for at udbrede ideen – gå i pressen 

vedrørende brug af logo? 

Jens bemærker at logoet ikke kan bruges løsrevet fra sin tekst – de udgør en 

helhed.  

Logoet er bygget op, så man kan flytte om på logo og tekst. Farverne kan evt. 

tilpasses etiket eller en anden sammenhæng/baggrund. Vi bør måske kunne 

godkende forskellige farvekombinationer. Logoet kan bruge i forbindelse med 

markedsføring til Smag på Thy og evt. Fotofestivalen. 

 

 

6. De offentlige borgermøder har været velbesøgt 80-100 personer. Der er enighed 

om at møderne er gået godt – stor interesse og positiv stemning, og vi har fået 

referater fra møderne. De punkter der har været størst interesse om er: 

Sammensætning af bestyrelse for Nationalpark Thy samt bestyrelsens mandat. 

Balancen mellem benyttelse og beskyttelse. Høje anlæg i Nationalparken. 

Det er punkter som bestyrelsen arbejder videre med i indgivelsen af 

Støtteforeningens bemærkninger til det bekendtgørelsesudkast der er kommet til 

Nationalpark Thy. 

Oplæg til medlemsmøde den 29. maj. Mødet er en form for opsamling fra de 

offentlige høringsmøder vedrørende udkastet. Invitationen sendes ud pr. mail til 

medlemmerne. Mødet lægger op til at medlemmerne kan komme med deres 

tilkendegivelser og argumenter til høringssvar. Vi tilskynder til at medlemmerne 

selv fremsætter egne høringssvar. Der lægges op til at medlemmerne støtter op 

om, at foreningen får repræsentation i nationalparkens bestyrelse. Hvilke 

aktiviteter synes medlemmerne foreningen skal sætte i værk i nationalparkens 

udviklingsfase. Vi lægger op til at skabe mere liv i arbejdsgrupper/nye 

arbejdsgrupper med tovholdere. 

Invitationen vedlægges referatet.  

 

7. Evt. 

Mie er blevet kontaktet af en specialestuderende fra RUC, der skriver om lokal 

borgerinddragelse i nationalparkprocessen i Thy. Hun vil gerne vide noget om 

aktiviteter i arbejdsgrupperne. Mie har informeret om Smag på Thy. Vedrørende 

Stivogterprojektet henvises hun til Mona.  

Knud er blevet kontaktet af en gruppe der arbejder med urter fra nationalparken til 

at sætte på snaps. Hvordan går vi videre med den ide.   


