
Knuds referat fra bestyrelsesmøde mandag den 10. september VUC Thy Mors 

Deltager i mødet: Gunhild, Jens R, Jens V, Anette, Mona, Frede, Peer, Harry, Finn, Knud (afbud fra Ove) 

1. Godkendelse af referat af mødet mandag 6. august 2012 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

 

3. Meddelelser (formand/kasserer) 

- Forslag til ny udgave af foreningens medlemsfolder udarbejdes af Mona og Frede til fremvisning 

på næste bestyrelsesmøde. 

- Alle stifinderaktiviteter lægges ud på thy360.dk 

http://thy360.dk  

- Procedure ved kontingentbetaling. Betaling efter 1. oktober er gældende for hele det følgende 

kalenderår. 

- Foreningens elektroniske nyhedsbrev udsendes kun til medlemmer. Abonnement på 

nyhedsbrevet tegnes via hjemmesiden.  

http://dinnationalparkthy.dk/nyhedsbrev 

 

4. Nationalpark Thy. Bestyrelsen /Råd  

Mona: 

- Nationalpark Thy har udsigt til at få del i en bevilling på 20 mio DKK til projektet ”Powered by 

Cycling” http://www.cyklistforbundet.dk/Aktuelt/Nyt/Nyheder/Cyklistforbundet-i-spidsen-for-stor-

turismesatsning 

- Nationalpark Thy har indgået partnerskab med Grejbanken http://www.grejbank.dk ,  

desuden 3 partnerskaber med  

Nystrup Camping(Helge Brødsgaard) http://www.nystrupcampingklitmoller.dk/  

Naturevents (Allan Christensen) http://naturevents.dk   

Nielsen Bio Consult (Elsemarie Kragh Nielsen) http://www.nielsenbioconsult.dk/  

- Nationalpark Thy vil følge den europæiske standard for bæredygtig turisme. Erhvervsudvalget og 

konsulent Niels Riis Jensen arbejder videre på kvalificering og certificering. 

- Handicapvenlig udsigtsplads ved Vandet Sø og borde + bænke ved Isbjerget. 

- Nationalparken arbejder på budgettet for 2013. Deadline 15. oktober. 

Anette: 

Nationalpark Thy ønsker et samarbejde om markedsføringsinitiativer. 

 

5. Opstilling af de kandidater til Rådet samt Nationalpark Thys bestyrelse 

Mona: 

Ny kontaktperson i Naturstyrelsen en: vicedirektør Peter Ilsøe. 

Nationalparken afventer miljøministerens initiativ til sammensætning af en ny bestyrelse. 

Støtteforeningen bestyrelse diskuterer kriterier på sit næste møde. 
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6. Løbende aktiviteter 2012 

a. Stivogter(Finn/Gunhild) 

Stivogteren kan evt. står for en vurdering af sin sti, er stien eksempelvis farbar med 

barnevogn. 

Model til overvejelse på http://www.godadgang.dk 

Finn og Gunhild arbejder videre med et forslag, som sendes til Naturstyrelsen. 

b. Naturpleje den 23/9 2012, (Ove + Jens R) 

Intet nyt. 

c. Foredrag  af Naia Morueta Holme: Klimaændringernes konsekvenser for flora og fauna 

torsdag 8/11 kl. 19.30 på Thy-Mors HF & VUC.  

d. Nationalparkcenter. (Mona) 

Intern rapport der er udarbejdet til nationalparkens bestyrelse 

e. Rosa Rugosa projektet. (Mona og Frede) 

Vi kan nu konstaterer, at opgravning af rødder er en effektiv foranstaltning. Nye skud 

kommer fra naboområderne. 

f. Foto festival 2012 (Peer) 

Peer finder telt og bord til opstilling fredag 29/9 dagen før lørdagens festival. 

Carsten har brug for assistance om lørdagen. 

g. Smag på Thy 15/9 (Knud) 

Arrangementet afvikles som planlagt for 5. år i træk med støtteforeningen som 

medarrangør.  

 

7. Gå i Gang i Nationalparken (Peer/Frede) 

Peer og Frede er i færd med at planlægge ruterne, som lægges ud på thy360.dk. Eb folder er 

udarbejdet. 

 

8. Næste møde 

Mandag 22/10 kl. 16 – 18 på Thy-Mors HF & VUC, Munkevej 9. 

Julehygge torsdag 13/12 kl. 17. 

 

9. Eventuelt 

Harry: Grejbanken får nu renoveret sit regnskab af et hyret revisionsselskab.  

Interessenter i Grejbanken er tre kommuner, Jammerbugt, Thisted og Morsø Kommune, men reelt 

nu kun de to sidst nævnte. 

Anette: Nationalpark Thy vil udbyde kurser, som skal bane vejen for flere partnerskabsprojekter. 

http://www.godadgang.dk/

