
Støtteforeningen Nationalpark Thy 

 

Bestyrelsesmøde 

 

Mandag den 11. oktober 2010 klokken 16  

VUC  

Referat  

 
 

Mødeleder: Jens Roesgaard 

Referent: Mie Buus 

Tilstede: Knud Søgaard, Jens Roesgaard,  Mona Kyndi, Jens Vangsgaard, Harry Hjaltelin, Ove 

Jensen, Finn Steffensen og Mie Buus.  

 

1. Godkendelse af referat fra møde den 13. september 2010.. 

Godkendt.  

      

2. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

 

3. Meddelelser 

a) Formanden. 

Intet at meddele. 

b) Kassereren. 

Intet at meddele.  

       Jens V. foreslår en tur Fra Vandet Sø til Vesterhavet via Klitmøller Å 

lørdag den 13. november kl.13.00. Undervejs besøges Klitmøller Ålekiste. Jens 

kontakter  personer der kan fortælle om stedets historie. Der skal annonceres om 

arrangementet og Knus sender meddelelse ud via nyhedsbrev.   

Harry foreslår foredrag med Esben Graugaard, Holstebro Museum om studedrift.  

Ove har kontaktet Henrik Christensen vedr. naturplejedag. Henrik har endnu ikke 

meldt tilbage. 

 

4. Nationalpark Thy. Bestyrelsen og Nationalparkrådet (Mona og Harry) 
Harry, Rådet: Intet møde i Rådet i den forløbne periode. Men der var arrangeret en 

tur til Blegsø – for at få inspiration og nye ideer med hensyn til formidling. Harry 

har haft vagt i Stenbjerg. Der var 8 besøgende. Jens fortæller at der var 60 

besøgende en lørdag. Så besøgstallet varierer en del. Der er 13 frivillige som har 

været på kursus. 

Mona, Bestyrelsen: Der har været afholdt et strategiseminar omkring et 

nationalparkcenter.  

Der har været 78 ansøgere til stillingen som frivillig-koordinator og der er udvalgt 

3 til samtale. Stillingen som formidlingskoordinator slås op. Der bliver nedsat en 

stor styregruppe for ”FormidlingsNetværk Nationalpark Thy” som 

formidlingskoordinatoren refererer til.  Mona repræsenterer Støtteforeningen. 

Ditte Svendsen bliver formand. Styregruppen udpeger en projektgruppe.  



Der er nedsat en arbejdsgruppe med fokus på natur. Ib Nord er frikøbt til arbejdet 

også her er der nedsat en styregruppe.  

Der er afholdt et strategiseminar hvor der er blevet arbejdet med 

centerbeliggenhed.  

 

5. Thy til sanserne. 
Mie har sendt et bidrag til bogen om Smag på Thy.   

 
6. Hjemmeside. 

Møde med Jørgen Peter Kjeldsen angående hjemmeside er udsat til han kommer 

hjem ca. 10. december. 

 

7. Netværksmøde 2. oktober på Stenbjerg Kro. 

Det var et rigtig godt og vellykket arrangement. Ros fra de fremmødte. 

Nationalparkplatten en succes.  Plenumarbejdet handlede om: Hvordan kommer vi 

videre? Det afhænger af hvor de forskellige er i processen. Opsamlingen 

fremadrettet og præget af holdningen at vi skal fortsætte det påbegyndte initiativ. 

Det kan ske gennem dannelse af mailingsliste og google-gruppe. Der blev udtrykt 

ønske om et nyt møde i foråret – muligt tema: Medlemsrekruttering og 

fastholdelse af medlemmer. Harry slog fast at det er vigtigt ikke at gå for hurtigt 

frem. En mulig struktur kan være som Erfa-grupper. Det er vigtigt at samarbejdet 

ikke er meget forpligtende. Det er vigtigt at få drøftet hvilken struktur samarbejdet 

bør have. Det drøftes på næste møde.  

  

 8.   Eventuelt. 

Mona vedr. foredrag med Michael Stoltze. Mona forslår VUC som 

samarbejdspartner og tager kontakt. Planer om en foredragsrække. Alle tænker på 

mulige temaer og kontakter Mona. Program skal være klar til næste år.  

Knud vedr. Stiftelse af ny forening omkring astronomi – muligvis i uge 47 onsdag 

den 22. november. 

 

9.  Næste møde. 

Den 8. november på VUC. 

 

 


