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Referat   
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Referent: Mona Kyndi 

Deltagere: Ove Jensen, Knud Søgaard, Hans Jørgen Kristensen, Mona Kyndi, Mai-Britt S. 

Carstens 

Afbud fra Jens Roesgaard 

 

1. Godkendelse af referat fra 24/4 2006 

Godkendt uden kommentarer 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt med den bemærkning af punkt 8 udsættes til næste gang 

3. Meddelelser 

a. Formanden 

 Opsamling efter mødet den 15/5 – herunder udarbejdelse af pamflet til 

udlevering til politikerne (se opfølgning under punkt 5) 

 Artikel i Kristelig Dagblad den 31/5 

 Der er sket en politisk indstilling vedr. nationalparker i Danmark. Se link 

på hjemmesiden.  

b. Økonomiudvalg m.v ved kassereren 

 Der er fortsat en jævn fremgang af medlemmer – det ser ud til at der 

begynder at komme flere medlemmer fra områder udenfor Thy. Der er link til 

revideret medlemsliste på hjemmesiden. Måske skal vi til at gøre en direkte 

indsats ift firmamedlemskaber?  

 Sparekassen Thy har sponsoreret 10.000 kr til folderen. Ove har kontakten 

vedr. dette sponsorat. 

c. Øvrige meddelelser 

 Aktivitetsgruppen: der er mange relevante aktiviteter i Viborg Amts tur-

folder, som vil kunne være aktuelle for foreningens medlemmer. Knud vil 

se folderen igennem og evt lægge henvisninger ind i foreningens oversigt 

over aktiviteter. Der vil blive indkaldt til et møde i aktivitetsgruppen enten 

den 8/6 eller den 19/6. Mona vil forsøge at koordinere tid og sted. Vi vil 

invitere Ditte Svendsen samt Bodil Gyldenkerne, der tidligere har arbejdet 

med kortlægning af stier i nationalparkområdet. Bodil Gyldenkerne har 

endvidere inviteret foreningen med i et arrangement i uge 36: Get moving.  

 Kulturhistorisk gruppe: nyt møde den 15/6. Der er forslag om at der kunne 

lægges aktiviteter med fokus på rutens nøglepunkter evt. med formidling. 

Knud tager det med til gruppen. 
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 PR gruppen: meget tilfredshed med mødets forløb den 15/6 og positiv 

modtagelse fra politisk side og fra erhvervslivets side. Hans Jørgen 

indkalder PR gruppen til et nyt møde snarest mhp at få lavet en PR-strategi 

ang. nye medlemmer: udefrakommende, firmaer. 

 

4. Opfølgning af mødet i turistforeningens regi på Snedsted Kro. 

Der blev nedsat forskellige arbejdsgrupper i turistforeningens regi. Ove og Maibritt er tilmeldt 

hver sin arbejdsgruppe og prøver at vurdere relevansen af vores tilstedeværelse i den 

sammenhæng.   

 

5. Opfølgning af mødet på Landbo Centret den 15/5 – herunder klare udmeldinger til 

politikerne  
Ca 30 personer var mødt op og der var en meget åben og givende dialog, hvilket også fremgik 

af artiklen i Thisted Dagblad efter mødet.  

Det blev aftalt at vi i foreningen skal udarbejde en følgeseddel/pamflet som de lokale 

folketingsmedlemmer kan udlevere til eks. de miljøpolitiske ordførere fra de forskellige partier. 

Jens og Mona laver et udkast med afsæt i de nøglepunkter der er meldt ud fra den nationale 

følgegruppe. Der planlægges et papir på ca 1 side. I drøftelsen fremføres det at vi skal 

understrege betydningen af at en nationalpark i Thy har både lokal, men i særdeleshed også  

national og international betydning. Endvidere vil det være vigtigt at gøre opmærksom på, at der 

er en enig styregruppe bag indstilling fra undersøgelsesprojektet.  

Vi overvejer evt ressourcepersoner som kan give Mona og Jens sparring, når de skal skrive 

pamfletten. Bestyrelsen tilbyder sig ligeledes. 

 

6.  Planlægning af PR i forbindelse med dyrskuerne – herunder dyrskuet i Hurup den 3/6 
Mona vil deltage formiddag og Maibritt vil deltage eftermiddag. Der vil være mulighed for at 

købe forsideplakaten. Knud fortæller at mange på Skovens dag kunne genkende billedet som 

vinderbilledet fra TV midt-vest´s fotokonkurrence. 

 

Der er endvidere fællesskue i Nykøbing den 10. juni. Vi satser på at Jens og Hans Jørgen kan 

dele den dag mellem sig.    

 

7. Vi mangler postere – afklaring af hvordan, hvem og hvornår? 

Vi har hårdt brug for postere og poster stativ. Knud vil undersøge eventuelle muligheder og 

køber et stativ, hvis han finder frem til noget anvendeligt. Ove kan muligvis skaffe os en 

”reklamesøjle”.  

Vi drøfter forskellige muligheder ift selve posteren. Beslutter os for at vende tilbage til det på 

næste møde.    

 

6. Opsamling vedr. og planlægning af fordeling af foldere  
Udsættes til næste gang 

 

7. Status vedr. debatforum.  

Der er et hængeparti med vores weblog. Den har været parat længe, men er ikke kommet i gang 

endnu. Måske skal navnet bare være Støtteforeningens weblog. 

Knud demonstrerer hvordan vi kommer ind til webloggen (nationaparkthy-

mensviventer.dk/weblog) og hvordan man kan starte en debat og bringe indlæg.  
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Vi aftaler at vi hver for sig forsøger til næste gang, hvor vi ligeledes skal have lavet aftaler om 

det praktiske.     

 

8. Næste møde 

Bliver den 19/5 klokken 19.00-21.30. Det centrale punkt bliver opfølgning på PR gruppens 

møde ang. PR-strategi samt opfølgning fra møderne i de andre to aktivitetsgrupper 

 

9. Evt. 

 Vi har et stort medlemspotentiale i personer bosiddende uden for vores område. Kan 

eller skal vi gøre noget specielt for at imødekomme deres behov? 

 Der bør før sommerferien udsendes et nyhedsbrev, som samler de vigtigste 

informationer  

 

 


