Bestyrelsesmøde den 9. august 2010
Referat
Deltagere: Ove Jensen, Harry Hjaltelin, Jens Vangsgaard, Jens Roesgaard, Knud Søgaard, Mona Kyndi.
Ordstyrer: Jens Roesgaard
Referent: Mona Kyndi
1. Godkendelse af referat fra den 10. juni og den 24.6
Den 10.6 – Godkendt.
Den 24.6 – Godkendt.
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3. Meddelelser
Ingen meddelelser fra formanden.
Vedr. folder er der lavet aftaler fra vores sponsorer. Knud sørger for at de interesserede kommer på
folderen ved næste trykning.
Smag på Thy – pt tilmeldt 100 personer. Knud vil tage initiativ til at få det på flere hjemmesider. Der kan
evt. udloddes et par billetter til nogle af vores medlemmer. Knud overvejer mulighederne.
4. Nationalpark Thy – fra bestyrelsen og fra rådet
Bestyrelsen:
Næste møde den 18. august
Møde med bestyrelsen fra Mols Bjerge den 10. september
Rådet:
Der er sendt en indbydelse fra Mols Bjerge med fokus på involvering/samarbejde mellem erhverv og
nationalparker den 23. august  Jens vil forsøge at deltage
Arbejdsgruppe vedr. erhverv har sit første møde den 10. august  tager invitationen op
Nationalpark TV – haft møde med Rigmor Sams mm. Det kan evt. tages op på møde med bestyrelsen fra
Mols Bjerge om de interesseret i at indgå i samarbejde.
5. Thy til sanserne

Første møde er den 18. august sidst på eftermiddagen. Mona kan ikke deltage, men Knud kan evt. deltage
afhængig af tidspunktet. Mona informerer Knud.
6. Hjemmesiden
Tages på næste gang, da Mie ikke er nået frem
7. Netværksmøde Stenbjerg
Der er kommet positiv respons fra to forskellige steder. Jens tager kontakt til nogle flere og melder tilbage
ang. interesse. Annette Buck kunne være relevant som oplægsgiver med fokus på frivillighed. Jens vil
endvidere bede Else om at reservere dagen.
8. Arrangementer i efteråret
- Smag på Thy – september
- Naturplejetur – oktober (gerne i den delvis lukkede areal). Ove tager kontakt
- Rundtur i et område – Jens V. vil komme med forslag
- Møde om Astronomi – november. Knud arbejder videre
- Foredrag af forfatteren til bogen om Nationalparker. Mona forsøger at tage kontakt
9. Næste møde
Mandag den 13.9 klokken 16.00-18.00
10 Eventuelt
Ved næste møde skal vi se nærmere på, hvordan vores sponsorer kan være mere tydelige og hvad det er, vi
kan tilbyde sponsorerne/medlemmer.
Der er endnu ikke stiftet en Astronomisk forening, men det kunne være relevant at holde en aften på
Egebaksande engang i efteråret.

