
 
 

 
 
Hermed referat fra bestyrelsesmøde mandag den 5. december 2011 Kl. 16.00 på Hundborgvej, 
7700 Thisted. 
Fraværende : Mie Buus 
 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat af møde torsdag den 7. november 2011: 
Referat godkendt 

 
2. Godkendelse af dagsorden: Ove vil gerne orientere om Grejbanken (se punkt 3 e) ellers 

blev dagsorden godkendt 
 

3. Meddelelser (formanden, kassereren): Formanden mener ikke han er ”klædt ordentligt på 
til opgaven” da han ikke sidder i andre udvalg, bestyrelser m.v., - her blev det aftalt at alle 
der sidder i respektive udvalg m.v. skal i bredeste grad orientere formanden enten skriftligt 
eller mundtligt, - samtidig blev det aftalt at alle der sidder i de forskellige udvalg skal 
snarest fremsende en oplistning til formanden over de poster de bestrider. 
Kassereren fremlagde regnskabet for bestyrelsen, - det ser fornuftigt ud, - alle regninger er 
betalt der mangler at fremsende et par regninger ( BFN + DN) der vedrører bidrag til 
annoncering for Michael Stoltze. 

 
a. Drøftelse af økonomien vedr. foredrag med Michael Stoltze, - her er bestyrelsen 

enige om formanden tager kontakt med BFN samt DN om at hæve deres bidrag til 
annonceringen i dagbladene med et større beløb end først angivet. 

b. Bestyrelsesmøder, - plan for 2012, - man er enig om at møderne skal fordeles 
”jævnt” således møderne bliver over fire dage hen over ugerne. 

c. Generalforsamlingen 2012, - generalforsamlingen afholdes torsdag den 22. marts 
2012 kl. 19.00 på VUC  

d. Støtteforeningens fremtidige visioner, - formanden efterlyser Støtteforeningens 
visioner, de fremlægges til næste møde, der er utallige muligheder med/i vores 
forening her skal alle tænke tanker hen over julen og komme med forskellige 
forslag til vores næste møde i jan. 2012. 

e.  Grejbanken, - her orienterer Ove der stadig er håb for at Grejbanken fortsætter i sin 
nuværende skikkelse men med en anderledes bemanding hen over 
vinteren/foråret, - Ove er stadig optimist men der er mange udfordringer der skal 
løses i 2012. 

f.    Messer, - der efterlyses frivillig arbejdskraft til bemanding af standene på 
Nationalpark Thys stand på de to store ferie- og fritidsmesser i Danmark, - på Bella 
Centret den 20. – 24. jan. 2012 samt Ferie og fritid i Messecenter Herning 24 – 26 
feb. 2012, - Annette Buck vil udsende informationsmateriale til alle. 



 
 
 

4. Nationalpark Thy. Bestyrelsen /Råd (Mona og v. Harry):   
Temadag og Ekskursion vedr. Nationalpark-center: 
Medlemmer af bestyrelsen, Nationalparkrådet og de ansatte i sekretariatet havde lørdag den 
3.12 en fælles temadag ang. det kommende nationalparkcenter. Der deltog endvidere de 2 
konsulenter fra Cowi, der er købt til et forberedende projekt.  
Formålet med temadagen var dels at besigtige de steder, for en mulig placering af det 
kommende nationalparkcenter, der fremgår af den nuværende bruttoliste, dels at kommer 
videre i en nærmere drøftelse af hele ideen med nationalparkcentret.   
Bruttolisten indeholder placeringer spændende fra bynære placeringer fra placeringer hvor 
centret kommer til at ligge ”helt for sig selv”. For hver placering skulle deltagerne beskrive 
fordele og ulemper; landskabsmæssige værdier, synlighed, muligheder for aktiviteter, 
muligheder for synergi med nærmiljøet osv. Eftermiddagen blev brugt til at arbejde videre i 
grupper med fokus på indhold, målgrupper mm. 
Konsulenterne fra Cowi fik til opgave at sammenskrive materialet og vil sammen med 
styregruppen arbejde videre med hensyn til at formulere mulige scenarier, der danner afsæt 
for det videre arbejde.  

 
5.    Støtteforeningens holdning til placering af Nationalparkcentret: Støtteforeningen vil 
afvente rapport fra Cowi inden der tages holdning til placeringen. 

 
6.    Eventuelt (alle)  
Geocachingevent:  Geocachingevent er kommet for at blive, - der afholdes snarest en 
evalueringsmøde om projektet. 
Stivogter: Der udsendt fra Annette Buck til samtlige 21 personer i gruppen om koordinering af  
observationer og den videre behandling af observationerne.  
Naturpleje: Ove har haft kontakt med folk der har interesse i Søndergaards sommerhus i Sdr. 
Vorupør om evt. lave et naturplejeprojekt i/på området ved sommerhuse, - Ove besigtige 
området. 
Nationalpark Thy Centret i Stenbjerg: Der mangler i højeste grad foldere på tysk, det 
efterspørges næsten dagligt. 
Adoption af sti: Harry foreslår man evt. som firma, forening, privat person eller som klub evt. 
kan adoptere en sti i Nationalparken, man vil evt. kunne får en bedre kvalitet/standard på 
stierne. 
Frivillighed i Nationalparken: Mona vil orientere på næste møde. 
 
Oversigt over Bestyrelsesmøder 2012, - alle møder starter kl. 16.00 og afholdes på VUC  
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Generalforsamlingen kl. 19.00 
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