Støtteforeningen Nationalpark Thy
Bestyrelsesmøde
Tirsdag den 10. februar 2011 klokken 16
VUC
Referat
Mødeleder: Ove Jensen
Referent: Mie Buus
Tilstede: Knud Søgaard, Mona Kyndi, Jens Vangsgaard, Ove Jensen, Finn Steffensen og Mie Buus.
Afbud fra Jens Roesgaard og Harry Hjaltelin.
1. Godkendelse af referat fra møde den 4. januar 2011
Mona anfører at den i referatet anførte Skovens Dag skal rettes til Nationalpark
Dag.
2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
3. Meddelelser
a) Formanden.
Intet at meddele.
b) Kassereren.

4. Nationalpark Thy. Bestyrelsen og Nationalparkrådet (Mona og Harry)
Rådet har udtrykt utilfredshed i et brev til bestyrelsen omkring information og
inddragelse i flere aktuelle spørgsmål bl.a. omkring planer vedrørende
centerplacering. Der er aftalt møde den 1. marts mellem råd og bestyrelse for en
drøftelse og afklaring.
Mona om emner på det kommende bestyrelsesmøde:
Angående nationalparkcenter så er der fra Thisted Kommune rejst tvivl om
placeringen ved Stenbjerg.
Der er kommet henvendelse fra 2 borgere angående placering.
Måske skal der åbnes for en diskussion for andre placeringsmuligheder. Mona vil
arbejde for, at der åbnes for diskussion om 1- 2 andre placeringsmuligheder, hvor
centeret kommer til at ligge, i den natur som kendetegner Nationalpark Thy.
Forslag til kommuneplanstillæg og på Natura 2000 planer angående fremtidig
placering af vindmøller. Punktet blev drøftet og indstillingen fra bestyrelsen til
Mona er, at Støtteforeningen går imod placering af vindmøller ved Egebak Sande
og Sjørring Sø. Det begrundes i visuelle hensyn samt forstyrrelse af fugletræk.
Bestyrelsen påtager sig her en høringsopgave begrundet i de særlige hensyn i
forhold til udpegningsgrundlaget og fuglelivet.

5. Opsamling på foredraget og planlægning af kommende arrangementer.
Der var 32 fremmødte til foredraget med Else Østergaard Andersen. Det var et
vellykket arrangement. Til det kommende foredrag med Ib Nord den 24. i
Hanstholm mødes vi 18:45 omkring det praktiske arbejde. Mona fordeler opgaver.
6. Hjemmeside.
Tilfredshed med forslaget – siden er brugervenlig. Der er nogle fejl på den gamle
side, som bør rettes inden de lægges over, og siden gøres aktiv. Der mangler bl.a.
info om naturplejeprojekt. Siden aktiveres den 17. marts, når Jørgen Peter
kommer hjem.
Angående vedligeholdelse af siden bør der laves en kontrakt med Jørgen Peter.
Siden præsenteres den. 15. marts til generalforsamlingen.
7. Planlægning af generalforsamlingen.
Der er blevet rettet henvendelse til forskellige personer. Vi har tænkt os at bruge
den sidste ledige plads i bestyrelsen, og de pågældende personer informeres om, at
de gerne må overveje at stille op til bestyrelsen. Mona og Jens koordinerer det
praktiske vdr. generalforsamlingen.
8. Oplæg om støtteforeningsnetværk.
Indstillingen er, at vi hellere ser et netværk med en mere uformel udformning. Ove
og Jens melder vores indstilling tilbage.
9. Information vedrørende forskergruppen.
Mie informerer om arbejdet i forskergruppen, som er kommet fra start. Gruppen
består foruden Mie af Niels Odder, Charlotte Andersen, Søren Michelsen Krag,
Rune Therkildsen, Jan Dürinck, Thomas Nordskov Christensen samt Else
Østergård der nu er udskiftet med Ib Nord Nielsen.
Gruppens kommissorium er blevet udvidet så det i højere grad afspejler
intentionerne i nationalplanen.
Der har gennem nogen tid været diskussion om, hvordan vi skaber interesse for
forskning i NPT ved specialestuderende og phd. kandidater. Der er blevet lavet en
aftale med Århus Uni. Og der er taget kontakt til biologisk institut samt DMU for
at afklare praktiske spørgsmål. Frivillige kan spille en vigtig rolle i forhold til
logistik og praktiske opgaver. Niels Odder sender snarest et udspil til en
forskningsstrategi for nationalparken til rådet og bestyrelsen.

10. Information fra Ove om styregruppen for formidlingsnetværket NP Thy.
Der er afholdt møde med Bo Immersen. Ove repræsenterede i den forbindelse
både Støtteforeningen og Grejbanken. Det kan konkluderes at man bør koordinere
aktiviteterne.
11. Næste møde.
21. marts kl. 16 på VUC

