Mens vi venter
Støtteforeningen for Nationalpark Thy

Bestyrelsesmøde
VUC – Munkevej X, Thisted
Mandag den 24/4 2006 klokken 19.00-21.30
Referat
Mødeleder: Ove Jensen
Referent: Mona Kyndi
Deltagere: Ove Jensen, Knud Søgaard, Hans Jørgen Kristensen, Maibritt Carstens
Fraværende:Jens Roesgaard
1. Godkendelse af referat fra den 6/3 2006
Godkendt uden kommentarer
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3. Orientering:
 Ove Jensen har møde med Sparekassen Thy ang. sponsoraftale mandag den 24/4.
Ove arbejder videre på sagen og forventer en afklaring sidst på ugen. Sparekassen kan
trykke en evt. poster.
 Mona Kyndi deltager mandag den 24/4 i møde på Thisted Dagblad sammen med Carsten
V.Nielsen fra PR-gruppen. Demokrati i Thy er inviteret. Vi skal fortælle om foreningen
og om det planlagte møde den 15/5.
Der var positiv politisk opbakning fra de partier, der var repræsenteret. Carsten, Hans
Jørgen og Jens Roesgaard arbejder videre med den konkrete planlægning.
 Mona Kyndi samarbejder p.t. med Zuport ang. folder og poster. Vi har fået et tilbud på
en folder (5000 stk) på ca. 7000.00 kr. (ca. 5.500 for de første 1000 stk – herefter 300 kr
for hver efterfølgende 1000 ved samme tryk).
Mona arbejder videre i et samarbejde med Zuport. Det bliver aktuelt at holde kontinuerlig
kontakt med Jens R., Ove og Knud.
 Erik Holm fra Thisted kommune har sagt ja til at blive uddannelses- og kulturchef i Ny
Thisted Kommune. Det betyder at han bl.a. skal være ansvarlig for tiltag i forbindelse
med den kommende nationalpark i Thy.
Når Jens R er tilbage igen, kan det måske være relevant at tage kontakt til Erik Holm. Hans
Jørgen vil endvidere tage det op på det næste møde i PR-gruppen.
4. Opfølgning efter brainstormingsdagen og planlægning af det videre arbejde jf.
Aktivitetsgruppen, PR-gruppen og den kulturhistoriske gruppe. (Medbring referat fra den
8/4)
Vi oplevede det alle som en rigtig god dag med god energi fra alle sider. Der er tre personer, der
deltog men som var nødt til at gå tidligt. De fremgår derfor ikke af listen. Knud sørger for at de
får referatet.
www.nationalparkThy–mensviventer.dk

Mens vi venter
Støtteforeningen for Nationalpark Thy
PR-gruppen:
Der arbejdes pt på et politisk møde den 15/5. Der er planlagt et planlægningsmøde i gruppen
den 1/5 klokken 19.00 på Landbocenter Nordthy. Hans Jørgen og Jens deltager.
På mødet skal det endvidere drøftes hvordan der skabes kontakt til virksomheder i lokalområdet.
Aktivitetsgruppen:
Der vil først blive indkaldt til et møde primo juni. To af gruppens medlemmer er i gang med at
planlægge en cykeltur med formidling. Ove koordinerer med dem og SNS.
Ang. adoption af stier – projektet tager Ove kontakt til de to den arbejdsgruppe der kortlagde
stinettet i nationalparkområdet. (Bodil Gyldenkerne og Lotte Alstrup)
Kulturhistorisk gruppe:
Der har været afholdt et møde i gruppen og er planlagt et nyt. Der er kommet to nye medlemmer
i gruppen. Jytte Nielsen og Mie Buus. Der er forslag om en medlemsaften vedr. jagt i Thy i et
historisk perspektiv. Gruppen arbejder videre med planerne.
5. Planlægning af vores deltagelse på Skovens dag den 7/5.
Knud og Ove har mulighed for at deltage. De aftaler selv indbyrdes deres fordeling. Tager
endvidere kontakt til SNS (Ditte eller Ib) ift det praktiske i den forbindelse.
Det skal afklares ang. foldere til uddeling. Disse er færdigtrykt torsdag den 4/5 og Jens afhenter
dem på trykkeriet samme dag.
6. Næste møde
Den 29/5 klokken 19.00-21.30
7. Evt.
 Invitation til at deltage i møde på Snedsted Kro den 25/4 klokken 13.00-16.00
(Emne: turismestrategi – se Thisted Posten fra 19/4).
Ove og Maibritt deltager
 Møde på Vildsund Strand den 4/5 klokken 15.00 – 18.00 (Emne: brochurebyttedag). Se
Thisted Dagblad den 22/4 og Thisted Posten den 26/4 (side 37).
Jens Roesgaard og muligvis Maibritt deltager.
 Dyrskue i Hurup den 3/6.
Mona og Maibritt deltager
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