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1. Godkendelse af referat fra møde den 14. december 2010.. 

Godkendt.  

      

2. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

 

3. Meddelelser 

a) Formanden. 

Intet at meddele. 

b) Kassereren. 

Regnskabet til Smag på Thy skal afsluttes.  

  

4. Nationalpark Thy. Bestyrelsen og Nationalparkrådet (Mona og Harry) 
Bestyrelsen har endnu ikke haft møde i det nye år. 

Der kommer et nyt kursus for de frivillige med fokus på natur. 

2011 er frivillighedens år. Der bliver fokus på dette emne, ligesom det får 

betydning for indholdet i den kommende Skovens Dag. 

Der har været en del diskussion om placeringen af et nationalparkcenter ved 

Landingspladsen i Stenbjerg – også i medierne - både for og imod den foreslåede 

placering.  

En statslig dispensation vedrørende placeringen samt flere strategiske hensyn må 

undersøges. Der er således ikke taget nogen endelig beslutning. 

 

I Rådet oplever man en frustration over ikke at blive tilstrækkeligt inddraget eller 

informeret – bl.a. vedrørende placeringen af  et kommende center. Det måtte man 

læse om i avisen. 

Dette forhold tages op på det næste møde med bestyrelsen.  

 

5. Foredragsrækken. 
Foredragsrække i samarbejde med Folkeuniversitetet med 3 foredrag:  

Viljen til Nationalpark Thy v. Else Østergaard Andersen. 27. januar 19:30 på 

VUC Thisted. 



Naturen i Nationalpark Thy v. Ib Nord Nielsen. 24. februar 19:30 på Kirkecenteret 

i Hanstholm. 

De små og store fortællinger v. Jytte Nielsen. 24. marts 19:30 på Sydthy 

Uddannelsescenter, Hurup. 

Mona har udarbejdet et annonceforslag, som der er tilslutning til.  

Knud laver en tilmeldingsformular på hjemmesiden. Der bliver en side, hvor man 

kan tilmelde sig de forskellige foredrag. Foredragsrækken rundsendes til 

medlemmerne. Der kommer en pressemeddelelse ud sammen med annoncen. 

Mona og Jens drøfter afviklingen af det praktiske ved foredragsrækken. 

  
6. Hjemmeside. 

Møde med Jørgen Peter Kjeldsen planlægges til den 20. januar. 

 

7. Støtteforenings netværk. 

Intet nyt.  

  

 8.   Generalforsamling 2011. 

Forslag til kandidater. 

Der arbejdes med en sondering vedrørende forskellige kandidater, som kan 

bringes i forslag. Emnet samt praktiske forhold tages op på næste møde. 

 

9.  Næste møde. 

Den 10. februar kl. 16 på VUC. 

 

 10. Eventuelt. 

       Intet. 

 

  

        


