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Til stede: Knud Søgaard, Mona Kyndi, Jens Vangsgaard, Ove Jensen, Mie Buus, Frede Østergaard,
Harry Hjaltelin og Finn Steffensen
Afbud fra Gunhild Nielsen.
1. Godkendelse af referat fra møde den 6. januar 2012
Godkendt.
2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
3. Meddelelse (formand)
a. Ansøgning til Friluftrådet vedr. Nordvestjysk Golfklub.
Ansøgningen blev desværre ikke imødekommet. Der var 8 ansøgninger, og der imødekommet
2, som kom fra henholdsvis Thisted Kommune og Nationalpark Thy. Ansøgningen kan måske
bruges i anden sammenhæng som for eksempel formidlingsnetværket eller NPT.
b. Evalueringsskema: Evaluering af Nationalpark Thy’s første periode.
Der er tale om en egen-evaluering hvor alle foreninger og organisationer der er repræsenteret i
både Rådet og Bestyrelsen laver en intern evaluering. Støtteforeningens svar er blevet
udarbejdet af Mona Kyndi og Harry Hjaltelin. Det er senere drøftet med Jens Roesgaard.
Svarene blev diskuteret med forslag til enkelte ændringer. Evalueringen er til intern brug i
Nationalpark Thy. De indhentede svar vil blive sammenskrevet af Else Østergaard og fremlagt
på møde i Bestyrelsen den 16. marts og i Rådet den 17. april.
c. Evaluering af udstillinger i Bella Centret og Ferie og Fritid i Herning.
Der var 4 repræsentanter med fra Støtteforeningen nemlig Harry, Frede, Jens R. og Jens V.
hvilket er et flot engagement.
Harry: Udstillingen i Bella Centret var flot og materialerne var gode. Udstillingen var godt
placeret sammen med turistforening. Der var mange besøgende. Der blev uddelt mange
brochurer.
Frede: Udstillingen i Herning druknede i nogen grad på grund af placering ved fiskekutter.
Udstillingen bar for lidt præg af nationalparken – for lidt natur.
Jens R.: Udstillingerne var opdelt efter egn mere ende efter emner. Der blev dog uddelt mange
brochurer.
Erfaring til næste gang er Vi skal være mere synlige.

d. Nationalparkløbet 2012.
Løbet forventes afviklet i september. Ejner Frøkjær er tovholder for den arbejdsgruppe som
arrangerer løbet. Støtteforeningen har budt ind med hjælp til praktiske opgaver. Vi afventer evt.
henvendelser.
Andre meddelelser ved formanden angår hjemmesiden hvor Jørgen Peter har oplyst, at han kan
se, der har været mange besøgende på vores hjemmeside.
Meddelelser fra kasserer:
Der er en del som har betalt kontingent.
4. Nationalpark Thy. Bestyrelsen og Nationalparkrådet (Mona og Harry)
Harry: I Rådet har man diskuteret evalueringen samt deltagelse på messerne.
Der planlægges 4 dages ekskursion til nationalparker i England nemlig til Exmoor og
Dartmoor. Der afholdes rejsegilde på Agger Tange den 8. marts. På næste møde vil man
gennemgå besvarelserne af evalueringsskemaet.
Mona: I bestyrelsen har man diskuteret fredning af Vandet Sø. Rejsegilde på informationscenter
på Agger Tange. Kalenderen Oplevelser i Nationalpark Thy hvor der er deadline til at få
aktiviteter optaget sidst i marts. Aktiviteterne skal lægges ind via Thy 360.
Nationalpark Thy har ny hjemmeside wwwdanmarksnationalparker.dk
Certificeringsudvalgets 3 medlemmer har truffet afgørelse om de første produkter, som har fået
ret til at bære nationalparkens logo. Udvalget har lavet et detaljeret og godt arbejde. De mødes 2
gange om året.
Jens informerer om temadag i erhvervsgruppen. Erhverv har ikke tidligere været så synligt i
nationalparksammenhæng; men nu er der lagt en strategi. Man har fået støtte af NIRAS, der
involverer en ansøgning til Vækstfonden om støtte til bl.a. ansættelse af en medarbejder, der
skal arbejde med udvikling af erhverv og turisme.
Man arbejder med planer om et turistprojekt efter europæisk charter for bæredygtig turisme.
Ove informerer om, at han ønsker at trække sig fra Grejbanken. Der må findes en anden
repræsentant fra foreningen efter den kommende generalforsamling.
5. Løbende aktiviteter.
a. Stivogter.
Finn Informerer at næste arrangement er lagt ind på hjemmesiden og på Thy 360. Finn
kontakter Annette, så hun kan informere de andre stivogtere. Der er 51 stier og 15 ledige. De
ligger fortrinsvis i Sydthy bl.a. Stenbjerg plantage og Lodbjerg Plantage.
b. Naturplejearrangement.
Næste arrangement er 1. april kl. 10. ved Søndergårds sommerhus i Sdr. Vorupør. Ove
kontakter Ib Nord vedrørende det praktiske. Området er stort – måske skal der koncentreres
arbejde i en del af området.
c. Foredrag.
Mona informerer at der intet er planlagt endnu.

d. Nationalparkcenter.
Punktet er blevet drøftet i bestyrelse og råd.
e. Samarbejde med kystbyerne.
Drøftes på næste bestyrelsesmøde.
f. Rosa Rugosa projektet.
Der planlægges en arbejdsdag. Projektet omtales på generalforsamlingen.
6. Geocachingevent.
Frede informerer, at han har snakket med Bo, som foreslår to arrangementer i år. Frede aftaler
møde med Bo, hvor konceptet drøftes.
7. Generalforsamlingen den 22. marts.
Generalforsamlingen afvikles i kantinen på VUC. Der bydes på kaffe, øl og vand. Knud
bestiller brød hos kantinedamen. Harry sørger for øl og vand.
Ole Vestergaard har indvilliget i at komme og fortælle.
Frede kontakter Lone Lærke Krogh.
8. Næste møde.
26. april kl. 16 på VUC.
9. Eventuelt.
Mona informerer, at der monitoreringsmøde vedr. natur den 17. marts.

