Hermed dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde Mandag den 11. feb. 2013 kl. 15:00 på VUC,
Munkevej, 7700 Thisted.
Referent på dette møde: Ove Jensen
Fraværende: Harry Hjaltelin
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat af mødet den 21. jan. 2013.
Godkendt uden kommentarer
2. Godkendelse af dagsorden (alle)
Godkendt
3. Meddelelser (formand/kasserer)
Arrangementer i Nationalpark Folderen skal helst være færdig til april.
Gunhild har desværre ramt af alvorlig sygdom, - det vil vare nogen tid inden vi ser hende igen.
Kassebeholdningen er pt. 28.354,- kr. Smag på Thy kassen indeholder 325,- kr.
a. Emner til Nationalparkfolder samt hjemmeside. Ingen havde forslag
4. Nationalpark Thy. Bestyrelse/Råd (Mona og Harry)
Der har ikke været afholdt møder.
Frede har deltaget for os i NP aktivitets styregruppen.
5. Opstilling af kandidater til Rådet samt Nationalpark Thys bestyrelse.
Frede + Gunhild + Mona + Harry/Jens R.

Gunhild er blevet udnævnt til bestyrelsen i NP, vi håber at Gunhild bliver rask så hun kan deltage,
hvis ikke håber vi Frede kan få lov at være suppleant.
6. Generalforsamlingen den 7. marts på Stenbjerg Kro, på valg til bestyrelsen:
a.
b.
c.
d.

Jens Roesgaard (genopstiller)
Jens Vangsgaard (ønsker ikke genvalg, forslag til nyt medlem) ?
Knud Søgaard (ønsker ikke genvalg, forslag til nyt medlem) ?
Frede Østergaard (genopstiller)

Foreningen giver en kop kaffe med brød, pris ca. 50,-pr. deltager.
Der arbejdes på konkrete nye emne forslag til bestyrelsen.
Ole Westergaard foreslås som dirigent, FØ spørger ham!
7. Løbende aktiviteter 2013:
a. Stivogter (Finn/Gunhild) 52 stier heraf er der 4 der mangler en stivogter. Lis Torp er nyt
medlem og ser ud til at være meget interesseret i stivogter projektet.
b. Foredrag (Mona) Knud Holk Andersen foreslås til et foredrag om klittens befolkning. Vi
forsøger at køre det under folkeuniversitetet.

c. Nationalparkcenter ( Mona og Harry ) Intet nyt fra den front da bestyrelsen lige er sammensat.
d. Naturpleje (Ove) Har aftalt med Henrik at datoen er søndag den 07.04.13
e. Smag på Thy (Knud) Smag på Thy er for vores vedkommende nedlagt.

8. Gå i Gang i Nationalparken (Peer/Frede)
Støtteforeningen står for 7 ruter: Tirsdag den 9. april P.pladsen ved Splittergab i Klitmøller –
Tirsdag den 23. april P.pladsen ved Lodbjerg fyr – Tirsdag den 30. april P.pladsen ved Hanstholm
fyr – Tirsdag den 28. maj P.pladsen ved Hawblik Vorupør – Tirsdag den 4. juni P.pladsen ved de
sorte huse i Agger – Tirsdag den 18. juni P. pladsen ved Bøgsted rende – Tirsdag den 25. juni P.
pladsen ved Tved Kirke.
9. Næste møde:
Hvis nødvendig afholdes der et bestyrelsesmøde mandag den 04.03.13, FØ indkalder.
10. Eventuelt (alle)
Kun alm. løs snak.
Kl. 16.30:
Besøg af Hamish Stewart og Ove Albrektsen, projektmedarbejdere i “Naturplejenetværk for
Nordvestjylland”.
Hamish og Ove gav en fin gennemgang af hvad Netværket har lavet indtil nu og ligeledes om hvad
de eventuel kan hjælpe os med.

