Støtteforening for Nationalpark Thy
Bestyrelsesmøde den 21/11 2005 klokken 17.00-19.00
Deltagere:
Bestyrelsesmedlemmer: Ove, Knud, Niels Jørgen, Jens, Mona
Suppleant Maibritt
Mødeleder: Ove og Jens
Referent: Mona
1. Konstituering
Kort præsentation. Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Formand: Jens Roesgaard
Næstformand: Ove Jensen
Kasserer: Knud Søgaard Pedersen
Sekretær: Mona Kyndi
2. Godkendelse af de justerede vedtægter
De justerede vedtægter godkendes med en enkelt tilføjelse i forhold til tidsfristen på 8 dage mellem
to ekstraordinære generalforsamlinger. Jens retter til og får dem underskrevet endeligt hos Knud
Lund (dirigent på den stiftende generalforsamling)
3. Gennemgang af referat fra stiftende generalforsamling
Godkendes med enkelt kommentarer ift. kontingentfastsættelse for grupper/foreninger
4. Tanker og overvejelser i forhold til den kommende organisering
Forretningsorden: Der skal udarbejdes en egentlig forretningsorden. Jens og Ove vil komme med
et udkast på næste møder.
Suppleanter:. Suppleanter er inviteret til møderne og skal melde til, hvis de ønsker at deltage. Det
vedtages at bestyrelsesmedlemmer skal melde fra ved forfald.
Lokaler: Indtil videre kan bestyrelsesmøder afvikles i lokaler på Thisted Varmeforsyning.
Organisering:
Udvalg:
Der skal tages udgangspunkt i de tre formålsparagraffer. Der kan evt. opereres med stående udvalg,
hvor en eller flere bestyrelsesmedlemmer kan indgå (evt. sammen med andre) og ad hoc-udvalg.
Det er vigtigt at så mange som muligt bliver aktive. Evt. mødelokaler til udvalg kunne være
Landbrugscenter Nordthy (kontaktperson?), Plantagehuset (kontingent?), VUC (kontaktperson?)
Økonomiudvalg:
- Knud og Ove
- Økonomi: Foreningen skal have etableret en bankforbindelse. Ove vil kontakte sparekassen.
- Medlemsregistrering: Der er muligvis en mulighed via sparekassen eller DIF. Ove vil
afklare mulighederne for elektronisk registrering og giver efterfølgende Knud besked.
Aktivitetsudvalg: Jens, Niels Jørgen, Mona og Maibritt (opdeles senere)
- Støtteforeningen kunne være en slags paraplyorganisation for andre interesseorganisationer.
Evt. indkalde til et fællesmøde med brugerforeninger, idrætsforeninger og

-

erhvervsinteresser. Formålet vil være at drøfte hvordan vi kan samarbejde og evt. danne
netværk.
Støtteforeningen skal indgå i kommunens register over folkeoplysningsvirksomheder. Jens
vil finde ud af hvordan.

Informationsudvalg: Jens, Niels Jørgen, Mona og Maibritt (opdeles senere)
- Hjemmeside: Knud og Maibritt vil komme med et udkast på næste møde. Der drøftes
forskellige forslag til webadresse. Vi afventer mulighederne og indstiller os på at ville afgive
en god adresse, hvis det bliver nødvendigt senere.
- PR: vores kontaktperson ved de bergske blade er Jens Fogh Andersen. Det vi vurderer kan
have offentlighedens interesse sendes cc til ham.
5. Næste møde
Den 3/1 2006 klokken 17.00-19.00 på Thisted Varmeforsyning. Jens og Mona udsender
dagsorden.
6. Evt.
- Oplysninger med adresse, mail og telefoner sendes til Mona (kyndi @ tdcadsl.dk ), der laver
oversigt.
- Generalforsamling afholdes den 20/2 2006. Ove og Niels Jørgen er på valg. Suppleanter er
på valg hvert år.
- Vores logo indtil videre: Mens vi venter på nationalparken

