Støtteforeningen Nationalpark Thy
Bestyrelsesmøde
Onsdag den 25. februar 2009 klokken 16:00
VUC
Referat
Mødeleder: Jens Roesgaard
Referent: Mie Buus
Tilstede: Knud Søgaard, Ove Jensen, Jens Roesgaard, Mona Kyndi, Finn Steffensen, Harry
Hjaltelin og Mie Buus. Afbud fra Laurids Mortensen.
1. Godkendelse af referat fra møde den 12. januar 2009.
Godkendt.
2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
3. Meddelelser
a) Formanden.
Udmærket foredrag ved Harry Hjaltelin den 18. februar på Hotel Tinggaard,
Hurup med ca. 20 fremmødte. Det var interessant at se og høre, hvordan man i
andre nationalparker griber formidling an. Eksempelvis med overordnet
formidling indendørs på et center og specifik formidling ude i terrænet. En model
som måske kan bruges ved formidling i Nationalpark Thy.
Udgiften til kaffe og brød var på 50 kr. pr. person som blev delt mellem
foreningen og de fremmødte.
b) Kassereren.
Annonceringen kostede knap 3000 kr. Knud mener det er blevet dyrere at
annoncere. Måske skal vi forsøge at få sponsorstøtte til fremtidige annoncering af
arrangementer.
c) Arbejdsgrupperne.
Smag på Thy.
Der er justeringer i forhold til Smag på Thy. Datoen er ændret til lørdag den 15.
august og kokken bliver Nikolaj Kirk. Der er afholdt et par indledende møder i
arbejdsgruppen.
Organiseringen i aktivitetsgrupperne.
Mona orienterer om at det er svært at få organiseringen omkring aktiviteterne til
at fungere. Der bliver ikke indkaldt og holdt møder i eksempelvis fotogruppen.
Tovholderne er engagerede i egne projekter, som prioriteres højere. Måske er det
bedre at vi støtter konkrete initiativer.
Svend Hamborg bør kontaktes, så han ikke venter på indkaldelse til fotogruppen,
og vi støtter et eventuelt initiativ fra ham.
Finn om stivogterprojektet.

Arrangementet bliver den 12. maj kl. 19. mødested Lodbjerg Fyr. Det bliver den
blå rute som er ca. 5 km.
Kim Christensen, Skov og Naturstyrelsen Thy bør kontaktes og spørges, om han
vil stille op som formidler.
Mie kontakter arkæolog jens Henrik Bech, for at få ham til at fortælle om stedets
arkæologi og geologi.
4. Nationalpark Thy ved Mona.
Nationalparkrådet.
Nationalparkrådet er blevet drøftet i bestyrelsen – det er lidt utydeligt hvilken
funktion rådet skal have. Man har drøftet størrelsen på rådet, og er nået frem til
ikke større end 20 og snarere 10 medlemmer. Sammensætningen bliver 2 fra hver
hovedgruppe – ikke nødvendigvis dem der ikke fik en plads i bestyrelsen.
Nationalparkplanen.
Ib Nord Nielsen er ansat til at udarbejde nationalparkplanen. Ingen problemer i
forhold til valget; men måske i forhold til processen.
Sekretariatsleder.
Der bliver tale om et traditionelt stillingsopslag, selvom andre måder blev drøftet.
Der bliver i ansættelsen lagt vægt på, at det ikke er en bogholder; men en
initiativrig og projektorienteret person, der er brug for. Besættelsen af stillingen
forventes at være på plads til sommer.
Foreløbig har Nationalpark Thy til huse på Søholt; men der skal så hurtigt som
muligt findes ud af noget andet.
Lodbjerg Fyr.
Miljøministeriet har stillet Lodbjerg Fyr til rådighed for en funktion i forbindelse
med nationalparken. Forskellige muligheder er blevet drøftet bl.a. et decentral
informationscenter.
Visit Denmark savner tilbudsmuligheder de kan tilbyde i nationalparken.
Miljøministeren har haft møde og middag med bestyrelsen. Ministeren sagde, at
han ville følge Nationalpark Thy tæt, og han talte varmt for en indsats rettet mod
børn og unge – det er vigtigt og det er der penge i.
5. Offentlig møde den 5. marts 2009.
Der afholdes offentligt møde angående principper for dannelsen af
Nationalparkrådet den 5. marts kl. 19 på Stenbjerg Kro.
Knud sender annoncen vedrørende offentlige møde ud til medlemmerne.
Forudsætningen for en plads i rådet – hvad kan vi gøre for at få en plads. Vort
argument bør være, at vi kan sikre det folkelige engagement og den folkelige
forankring og at vi repræsenterer det uorganiserede segment.
Vi skal arbejde for at opnå en plads – den kommer ikke af sig selv.
Vi bør sikre, at der på det kommende møde er folk der peger på, at
Støtteforeningen får en plads. Disse personer kontaktes forud.
6. Generalforsamling 2009
Generalforsamling den 25. marts kl. 19:30 på Landbo Thy.
Knud sender meddelelse ud om generalforsamling til medlemmerne.
Harry har bestilt plads; men der skal også bestilles kaffe.
Der skulle være tekniske faciliteter på stedet.

Jens spørger Ejner Frøkjær om han vil komme og holde et oplæg.
Der skal findes en mødedirigent.

6. Naturplejetur i april.
Turen bliver den 26. april ca. 10-14.
Jens har talt med Skov og Naturstyrelsen Thy og aftalen blev at fysisk
aktivitetsgruppen tager sig af sagen. Man har fundet frem til en aktivitet omkring
rydning af bjergfyr på Vangså Hede.
Det vil være fint, hvis der kan findes en der vil lægge op til aktiviteten og sætte
den i gang.
7. Næste møde 15. april VUC. 16-18.
8. Eventuelt. Intet.

