Hermed referat af bestyrelsesmøde

mandag den 6. august kl 16:00 på VUC Thy Mors
Referent på dette møde: Jens Vangsgaard
Deltagere: Frede Ø, Peer M, Harry H, Ove J, Mona K, Jens V
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat af møde mandag 2. juli 2012.
Godkendt.
2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
3. Meddelelser (formand/kasserer).
Formanden:
Dejligt med de mange besøgende i Nationalparken, - vi var på cykeltur i går hvor vi mødte mange
mennesker på cykel.
Der er flere privatpersoner samt firmaer der ønsker medlemskab i vores forening også
udefrakommende (nærmere under punktet Hjemmesiden).
Der har været mange besøgende på centret i Stenbjerg, - det er rigtig dejligt med den store interesse!
Aktiviteterne med børnene i Stenbjerg har været en kæmpe succes, ligeledes Vorupør
Museum.
Kasserer. Fraværende, intet nyt.
4. Nationalpark Thy. Bestyrelsen/Råd (Mona og Harry).
Henvist til forrige møde 2. juli.
6. Løbende aktiviteter 2012.
a. Stivogter: (Finn)
God gang på stierne, mangler bedre afmærkning også om handikapvenlige stier.
Tag med en stivogter den 28. august Tved Plantage kl.18:30
eller Thagårds Plantage kl. 18:30 eller Hvidbjerg Plantage kl. 18:30.
b. Naturpleje: (Ove)
23. september: naturpleje-dag ved Tvorup Hul kl. 10:00.
c. Foredrag. (Mona)
d. Nationalparkcenter (Mona og Harry). Intet nyt.
e. Rosa Rugosa projektet (Mona og Frede).
Der er fortsat gang i forsøget med rosa rugosa-bekæmpelse.
f. Nationalpark TV (Frede)
Udsendelsen med Rigmor Sams var en god reklame for Nationalparken, der kunne godt
bruges flere reklameudsendelser med mellemrum.

g. Hjemmesiden (Frede )
Forslag til ny indmeldelseskupon på vor hjemmeside.
Et forslag fra Peer blev vedtaget og videresendt til kassereren.
7. Gå i Gang i Nationalparken (Peer og Frede)
Der er lavet flere: Gåtur og fortælling. Den første er den 7.august ved Lodbjerg Fyr.
Den næste er ved Tved Kirke den 21. august.
Den 4. september er det ved Hanstholm Fyr.
Den 18 .september er det ved De Sorte Huse i Agger.
Den 2. oktober er det ved Stenbjerg Landingsplads.
Alle dage er kl. 10:00–12:00 (og en lille tur i roligt tempo).
Se aktivitetskalenderen på hjemmesiden: http://dinnationalparkthy.dk/kalender.
8. Næste møde: Mandag den 10. september kl. 16:00 VUC Thy Mors.
9. Eventuelt. Løst og fast.
Harry har intet hørt fra Grejbanken
Juleafslutning for bestyrelsen af foreløbigt aftalt til den 5. december 2012

