
Støtteforeningen Nationalpark Thy 

 

Bestyrelsesmøde 

 

Torsdag den 6. januar 2012 klokken 16  

VUC  

Referat  

 
 

Mødeleder: Frede Østergaard 

Referent: Mie Buus 

Til stede: Knud Søgaard, Jens Roesgaard, Annette Buck, Mona Kyndi, Jens Vangsgaard, Harry 

Hjaltelin, Gunhild Nielsen, Finn Steffensen og Mie Buus.  

 

1. Godkendelse af referat fra møde den 5. december 2011 

Godkendt.  

      

2. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

 

3. Meddelelser 

a) Formanden. 

Intet at meddele. 

b) Kassereren. 

Intet at meddele.  

  

 

4. Nationalpark Thy. Bestyrelsen og Nationalparkrådet (Mona og Harry) 
Harry: Der har ikke været møde i Nationalparkrådet siden sidste bestyrelsesmøde, 

derfor er der intet at berette. Næste møde er den 11. januar, hvor Rådet vil 

foretage en evaluering – både ekstern og intern. Blandt de punkter der er til 

evaluering er bl.a de organisationer, der sidder med i Rådet.  

Mona: Der har endnu ikke været møde i Bestyrelsen, derfor er der intet at berette. 

 

5. Løbende aktiviteter. 

Stivogter ved Finn og Gunhild: Der planlægges et møde de 21. marts.  

Anette: Der har været tilbagemeldinger, fra dem der holder stierne. Herom mere 

info. senere, som lægges på hjemmesiden. Finn kontakter Jørgen Peter angående 

hjemmesiden. 

Til mødet skal der bl.a. fastsættes en tilmeldingsfrist af hensyn til maden.  

Det er ønskeligt at der kommer flere stivogtere på banen – måske skoleklasser 

kunne være interesserede.  

 

Naturpleje ved Ove: Ove har informeret, at han vender tilbage med naturpleje-

aktivitet i forbindelse med Søndergaards sommerhus, Sønder Vorupør.  



Foredrag ved Mona: Et foredragsemne kunne være Niels Vilhjelm, der kommer 

på besøg i Thy. Han kan måske holde et foredrag, der arrangeres i samarbejde 

med Folkeuniversitetet og Nationalpark Thy. Det kunne eventuelt have form af et 

debatmøde.  

Alle bør overveje emner for et foredrag til foreningens generalforsamling den 22. 

marts. Harry vil kontakte Ole Vestergaard desangående.  

 

Nationalparkcenter ved Mona og Harry: Intet nyt.  

 

Samarbejde med kystbyerne ved Jens V: Jens foreslår at foreningen påtager sig en 

rolle med hensyn til at styrke samarbejdet mellem kystbyerne. Frede kontakter 

Lone Mark for et møde med det formål at sondere behov og form for samarbejde 

mellem kystbyerne. Frede Ø og Jens R deltager i mødet fra foreningen.  

 

Nationalpark Maraton ved Jens og Frede: Der er møde mandag den 9. januar. Jens 

R. deltager. Der er kommet et brev fra Laurids Mortensen Lag Thy-Mors, der 

opfordrer foreningen til at påtage sig en rolle vedrørende arrangør af Maraton. På 

mødet skal der afklares, hvem der kan påtage sig at arrangere Maraton. 

Holdningen i foreningen er, at vi kan være med til at levere frivillig arbejdskraft i 

forbindelse med afviklingen; men ikke stå som arrangør af Maraton. 

 

6. Geocachingevent 

Der skal foretages en evaluering og undersøges nye muligheder. 

 

7. Generalforsamlingen. 

Der holdes generalforsamling den 22. marts. På valg er Ove, Harry og Mie. Mie 

ønsker ikke genvalg. 

 

8. Støtteforeningens visioner. 

Jens V. har allerede foreslået at foreningen kunne blive en slags koordinator i 

forhold til at støtte samarbejde mellem kystbyerne. 

Frede foreslår, at foreningen lader sig inspirere af initiativet ”Gå i gang” på Mors. 

Mona foreslår, at vi ser på foreningens formål og de punkter som foreningen har 

besluttet at arbejde med. Disse visioner tager bl.a. udgangspunkt i, at vi er talerør 

for alle dem, der ikke er organiserede i de formelle organisationer, som har 

engageret sig i Nationalpark Thy. Vi bør arbejde med frivillige og forskellige 

aktiviteter, information, formidling osv. Det er vigtigt, at vi hvis vi iværksætter 

initiativer som ”Gå i gang” arbejder med færre og først udvikler et koncept, før vi 

engagerer mange deltagere. 

Mona: Det er vigtigt at forsøge at engagere flere unge. Der til kan der søges 

inspiration i et eksisterende camp-koncept. Her kan vi f.eks. bidrage med frivillig 

arbejdskraft og praktiske ting som f.eks. mad.  

Jens R. Det er vigtigt, at vi får flere ”almindelige” medlemmer. Frede: Hertil er 

”Gå i gang” velegnet til at gøre personer der ikke har nogen speciel interesse 

interesserede i foreningen og Nationalpark Thy.  

Knud: Vi kunne forsøge at hverve skoler som medlemmer eller andre 

institutioner.  



Mona: Det er mindst lige så vigtigt at holde fast på de medlemmer vi allerede har. 

Det har vist sig at det er ved afviklingen af de forskellige arrangementer, 

foreningen får kontakt med nye medlemmer. 

 

9.  Næste møde. 

Den 6. marts kl. 16 på VUC. 

 

10. Eventuelt. Jens V. angående Vandet Sø. Når en evt. fredningssag kommer i høring 

kan foreningen tage stilling.  

 

 

 

 


