
 
 
Hermed referat fra bestyrelsesmødet mandag den 7. november 2011 Kl. 16.00 på VUC, Thisted. 
Fraværende: Mie Buus. 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat af møde torsdag den 6. oktober 2011. (Referat kan ikke godkendes 
da det ikke er udarbejdet af sekretæren) 

 
2. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt 

 
3. Meddelelser (formanden, kassereren): Udgivelse af bogen Nationalpark Thy, - her er hele 

bestyrelsen inviteret til ” Præsentation og bogudgivelse i Lodbjerg Fyr fra kl. 15.00 – 
17.00”, - det vil ligeledes være muligt at købe bogen på stedet. Kassereren orienterer om 
de ekstraordinære udgifter der har været i forbindelse med vores foredrag den 10. nov. 
2011 med Michael Stoltze, - annoncernes logoer er i farver det betyder de er meget dyrere 
end i sort hvid. Det blev besluttet at annoncerne max må koste kr. 2.000/foredrag for 
Støtteforeningen 

 
4. Nationalpark Thy. Bestyrelsen /Råd (Mona og v. Harry): Der er nu udarbejdet en såkaldt 

”short-list” med fem-seks placeringsmuligheder af Nationalparkcentret. Der er nedsat en 
styregruppe,  der har udvalgt Cowi A/S mhp at redegøre for og vurdere de mulige 
placeringer. De er indbudt til at deltage i besigtigelsesturen (sammen med Råd og 
bestyrelse) den 3.12.  
Certificeringsudvalget er ikke endeligt etableret, - udvalget skal arbejder med den bl.a. 
”Det Gyldne Stempel” med henblik på at give adgang til at anvende logoet på produkter og 
hjemmesider.  
Der er ligeledes udarbejdet en beskrivelse af de krav og tilbud, der er til indgåelse af 
eventuelle partnerskaber.   
Centret på Agger Tange er startet op og forventes afsluttet maj 2012. 

 
4.a Grejbanken: Orientering af Ove Jensen vedr. status  i ”Grejbanken”, - orienteringen kører 

på om Grej -banken har mulighed for at overleve i sit nuværende sammensætning, - Ove 
skal d.d. deltage i et møde og vil efterfølgende orientere bestyrelsen om det videreforløb 
pr. mail. 
 

5. Løbende aktiviteter 2011: 
a.   Stivogter (Finn/Gunhild): Der er afholdt møde om stivogterprojektet med Finn, 

Gunhild, Kim Christensen, Naturstyrelsen og Nationalparken. 
Planen er som følger: I november skriver Annette ud til stivogterne og præsenterer 
vores samarbejde, opfordrer til at oplyse mailadresse, og opdaterer hvordan man 
indberetter til Naturstyrelsen.  



Stivogterne bliver inviteret til samarbejde om et projekt vi er ved at igangsætte, der 
skal resultere i en kortbog "På sporet af Nationalpark Thy", hvor vi gerne vil 
have stivogterne til at give deres mening til kende og deltage som en slags eksperter.  
Der inviteres til fællestur og sandwich i det tidlige forår.  

b.   Foredrag. ( Jens R og Mona )(Friluftsliv i Nationalpark Thy) og den 10. nov. 2011 
(Danske Nationalparker - Myter og Muligheder) ( Mona + Frede ): Vi håber på stor 
deltagelse til vores foredrag med Michael Stoltze, - arrangementet er annonceret i 
Thisted Dagblad, Hanstholm Posten samt Thisted Posten der vil ligeledes blive 
annonceret på DR P4 Midt/vest samt Radio Limfjorden  

c. Nationalparkcenter. (Alle): Se punkt 4 
d. Støttemuligheder (se også punkt 8) ( Jens R + Frede ): Se punkt 8 
e. Kulturtur (Jens V): Ikke de store nyheder alle arrangementer for i år er nu afsluttet, - 

det har gået rigtigt fint.  
f. Status m.h.t. Rosa Rugosa projekteterne (Mona og Frede): Projektet er lukket ned for 

år, - genoptages i april 2012       
g. Geocachingevent (Skattejagt)+ CITO 22. okt. 2011 i Stenbjerg (Evaluering v/Harry.): 

Der indkaldes til et evalueringsmøde snarest da vi vurdere det er et projekt der er 
meget spændende det vil vi gerne støtte op om. 

 
6.   Ansøgning om ”midler” i Friluftsrådet til projekter i Nationalpark Thy, tilskud til friluftsliv, 

- se www.friluftsraadet.dk  (Harry + Frede): Nordvestjysk Golfklub i Nystrup har i 
samarbejde med Støtteforeningen Nationalpark Thy laver en ansøgning til Friluftsrådet om 
støtte til et meget spændende projekt i Golfklubben, - Harry og Frede har deltaget i flere 
møde i Golfklubben, - det vil bestyrelsen høre mere om i fremtiden!  

 
7. Næste møde mandag den 5. december 2011 kl. 16.00, - stedet hvor mødet skal afholdes 

vil blive annonceret senere. 
 
8. Formandsskifte/- overdragelse d.d. : (Jens R. og Frede): Da Frede ikke er bortrejst             

alligevel  p.g.a. private omstændigheder er formandsskiftet fastholdt til d.d., - det var med i    
aftalen tidligere på året. 
 

9. Eventuelt (alle) : Frede vil gerne introducere gåture i naturen, - samme koncept som der 
kører på Mors hvor man samler mellem 100-150 hver mandag til en uformel gåtur i 
naturen, - gåturene er arrangeret forskellige steder på Mors, - eks. udgangspunkt fra en 
Kirke. 
Forslag fra Anette Buck: Også et lille naturplejeprojekt kom på beddingen, som vi evt. kan 
arbejde sammen om. Det handler om arealerne ved Jens Søndergårds tidligere sommerhus 
mellem Sønder Vorupør og Stenbjerg. Det er med andre ord et privat areal med Klithede, 
hvor der skal fjernes bjergfyr. Vi satser på at den nuværende ejer er til stede og vil lade os 
besøge Søndergaards atelier, som stadig er i huset. 
Sikkerhed i forbindelse med naturplejeprojekter: 
Mona er i forbindelse med besøget i Finland blevet opmærksom på at vi skal tage hånd om 
sikkerhedsaspektet samt forsikringsforhold, når vi inddrager frivillige i forbindelse med 
naturplejeprojekter. Konkret skal vi sikre os, at der er førstehjælpskasse med, samt at 
nogen af os kan udøve førstehjælp – og har deltaget på kursus for nylig. Ove vil undersøge 
sikkerhedsspørgsmålet samt forsikringsforhold nærmere.  

       
M.v.h. Frede Ø 

http://www.friluftsraadet.dk/

