Støtteforeningen Nationalpark Thy
Bestyrelsesmøde
Mandag den 10. juni 2010 klokken 16
VUC
Referat
Mødeleder: Jens Roesgaard
Referent: Mie Buus
Tilstede: Knud Søgaard, Jens Roesgaard, Mona Kyndi, Finn Steffensen, Harry Hjaltelin og Mie
Buus. Afbud fra Jens Vangsgaard og Ove Jensen.
1. Godkendelse af referat fra møde den 11. februar 2010.
Tilføjelse til referatet: Ove Jensen spørger de virksomheder som støtter foreningen
om de vil have deres logo med hvor de bliver nævnt på bagsiden af folderen.
2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
3. Meddelelser
a) Formanden.
Intet at meddele.
b) Kassereren.
Foreningen har på nuværende tidspunkt en beholdning på ca. 45.000 kr.
c) Arbejdsgrupperne.
Intet.
4. Nationalpark Thy. Bestyrelsen og Nationalparkrådet (Mona og Harry)
Mona informerede om, at bevillingen til nationalparken er kommet. Den er på 7.5
mio. men mindre end forventet. Det indebærer, at man må regne med, at der skal
findes midler andre steder. De 5. mio. går til drift og 2.5 mio. til aktiviteter.
Frivilliggruppen arbejder videre. Der er bemanding på Stenbjerg Landingsplads.
Der er ansat en person for en periode på 5 måneder.
Bestyrelsen skal på ekskursion til andre nationalparker i Norge og Sverige. Her vil
Mona have fokus på arbejdet med involvering af frivillige i de andre
nationalparker.
Friluftsrådet har bevilliget 1,3 mio. til en formidlingskoordinator. Der er i den
forbindelse nogle betingelser, som skal drøftes på næste møde den 14/6.
Harry informerede om at Rådet har møde den 16/6 med Rigmor Sams vedrørende
fortsættelse af Nationalpark TV, som fortsætter endnu et halvt år.
5. Arrangementerne siden sidst.

Naturplejeprojektet den 25. april gik godt – der var ca. 20 deltagere. Det var en fin
dag og en god oplevelse. Der var en med fra Skov- og Naturstyrelsen Thy på hele
turen. Tidsrummet var passende.
Stivogter den 5. maj var der 5 deltagere. Turens resultat blev meldt tilbage til Kim
Christensen.
Avismotion den 30. maj havde 15 gående deltagere og 7 på cykel.
Skovens dag - Harry deltog og hørte at man frygter hærværk mod de nye
nationalpark-skilte. Stivogterne kan han eventuelt holde øje med det og indberette
til Skov- og Naturstyrelsen Thy, hvis man bemærker noget.
6. Frivillige.
Der er generel god omtale, af det kursus de frivillige gennemgår. Der mangler
stadig 9 timer i efteråret. Kurset skal evalueres, og der kommer flere kursusforløb.
Mie er blevet kontaktet af Mia Riemann Thomsen, der studerer natur- og
kulturformidling i Hjørring. hun er ved at skrive et miniprojekt, som omhandler
emnet; brug af fortællinger som formidling i Nationalpark Thy. Mie har fortalt
hende noget; men sender hendes mail videre til Mona.
7. Thy til sanserne.
Projekt Thy til Sanserne har fået bevilliget støtte på 100.000 kr. fra Nationalpark
Thy til et bogprojekt. Herfor får Nationalpark Thy 1500 bøger.
Det er blevet aftalt at 2 personer skal følge projektet – Mona og Sisse Wildt.
8. Hjemmeside.
Det er bestemt at der skal anvendes samme layout på hjemmesiden som Smag på
Thy med korte tekster og fotos. Gerne fotos af aktiviteterne. Der kan hentes
inspiration fra Mols Bjerge støtteforenings hjemmeside.
9. Andre støtteforeninger.
Jens er blevet kontaktet af Åmose Naturpark på Sydfyn og der har tidligere været
kontakt med andre nationalpark-støtteforeninger.
Som opfølgen herpå blev der diskuteret muligheden for at holde et endags
arrangement sammen med støtteforeningerne fra de andre nationalparker og
kommende nationalparker på Stenbjerg Kro engang i efteråret. Mie henter tilbud
på kroen for aftensmad, morgenmad og frokost samt med og uden overnatning.
Vores forening organiserer mødet, og deltagerne betaler selv for arrangementet.
Vi planlægger på næste møde.
Næste møde er grill-aften den 24. juni i Baun Plantage. Harry har grillen klar kl.
18. Jens sørger for kød. Mie for kartoffelsalat. Mona for kage. Vi har selv service
og drikkevarer med.
10. Eventuelt.
Angående optagelse af aktiviteter i ”Ud i Naturen” - Mie spørger Svend Sørensen
hvordan man bærer sig ad.
Mie foreslog et projekt med kunstnersammenslutningen DANE, der kan arbejde
en uge med malerier fra Nationalpark Thy. Evt. i samarbejde med kunstforeningen
i Heltborg. Gerne med et produkt i form af en udstilling og en bog.

Mie tager kontakt til formanden for kunstforeningen og laver en
projektbeskrivelse.
Mona nævnte et tidligere forslag angående en bog med fotos af Kirsten Klein og
tekst af Knud Sørensen – eller andre forfattere.
Vi snakker videre om ideen efter sommerferien.
Else Østergaard og Mona planlægger besøg på et socialt værested i Ulfborg den
27. august. Værestedet har også en støtteforening, og der kan udveksles erfaringer
med hensyn til pleje af medlemmer.
Knud informerede om astronomi-projekt og torveprojekt.

