Hermed referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 13. dec. 2012
Referent: Frede Østergaard
Fraværende: Ove Jensen, Knud Søgaard og Gundhild Nielsen
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat af mødet mandag 22. okt. 2012: Referat godkendt
2. Godkendelse af dagsorden. (alle): Dagsorden godkendt
3.
a.
b.
c.

Meddelelser (formand/kasserer):
Ulven i nationalparken var ikke nogen and!
Generalforsamling den 7. marts 2013 kl. 19.30 på Stenbjerg Kro
Brainstorm i starten af det nye år, - alle enige om det afholdes efter generalforsamlingen
2013.
d. Ny bog om egnsretter er lige udkommet (Tarfisk og vækkelseskager)!
e. Indvielse af fugletårn ved Ove Sø den 27. oktober 2012 (ca. 50 mennesker var mødt op)
4. Nationalpark Thy. Bestyrelsen /Råd (Mona og Harry):
a. Administrationen har problemer med stadig at kunne være i de nuværende bygningen på
Søholdt, - der arbejdes med flere mulige placeringer. Tidsfristen er ret kort da der er to nye
medarbejdere i løbet af foråret der skal findes plads til!
b. Samkøring af budget og regnskabssystemer for alle Nationalparker i Danmark, - det er must
det kommer til at fungerer hurtigst muligt. Der bliver et nyt møde med Naturstyrelsen i
begyndelsen af det nye år.
c. Folder på Tysk og engelsk indgår i budgettet for 2013. Der er enighed om, at der er et behov,
men umiddelbart er der ikke helt klar forventningsafstemning om fordeling af udgifterne.
2 nye stillinger i Nationalpark Thy
1. Projektleder til udvikling af erhverv i og omkring Nationalpark Thy
Nationalpark Thy søger en projektleder til et projekt, der skal analysere grundlaget for
erhvervsudvikling i og omkring Nationalpark Thy – med fokus på bæredygtighed og
nationalparkens naturgivne ressourcer. Projektet er støttet af udviklingsmidler fra Region
Nordjylland.
2. Projektkonsulent til Danmarks største cykelturisme-projekt
Nationalpark Thy søger en projektkonsulent, der vil være med til at bygge en ny cykelferieindustri langs vestkysten. Projektet skal skabe vækst i Nordjylland og samtidig give turisterne
gode oplevelser. Jobbet indebærer mange forskelligartede opgaver og en bred kontaktflade.
Der er ansættelsessamtaler mandag den 17.12.12.

Opstilling af de kandidater til Rådet samt Nationalpark Thys bestyrelse:
Frede + Gunhild + Mona + Harry/Jens R.:
Miljøministeren afventer Thisted Kommunes udmelding om hvem man vil/kan stille med som
kandidater, - det vil blive behandlet på et byrådsmøde den 18. dec. 2012, - det vil herefter ligge
en endelig liste over bestyrelsesmedlemmer i starten af det nye år.
Sammensætning af Rådet vil blive offentligt gjort efter bestyrelsessammensætningen!
Nordvestjysk Golfklub bør/ønsker at have en repræsentant i Rådet da de er meget afhængige
af Nationalpark Thy’s beslutninger!
I stedet for Ib Nord Nielsen er ansat Signe Kappel Jørgensen som Projektleder/naturplejer
5. Løbende aktiviteter 2012:
a. Stivogter (Finn/Gunhild): Finn kontakter den nye kontaktperson for publikumsfaciliteter i
Naturstyrelsen.
b. Foredrag (Mona): Foredraget den 8. november ved Ph.D. stud. Naia Morueta-Holme, Aarhus
Universitet. Var en stor succes, - her var der mødt mange mennesker op, - det kostede
Støtteforeningen kr. 800,00. Det har en positiv betydning, at vi kan arrangerer disse foredrag i
et samspil med andre foreninger.
c. Nationalparkcenter (Mona og Harry ): Placeringen af centret på Hawblink i Nr. Vorupør er
ændret da Naturstyrelsen ikke kan godkende placeringen. En dispensation vil kræve, at der er
tale om en mere bynær/turistområde placering. På bestyrelsesmødet mandag skal der
arbejdes videre med, om man fastholder en placering omkring Vorupør, - eller man evt. vil
åbne op for processen igen.
Støtteforeningens holdning er at det er vigtigt at rådet med ind i diskussionen af mulige
alternative placeringer, samt at Thisted Kommune kommer til at spille en mere aktiv rolle
(fortsat med en plads i Styregruppen)
d. Rosa Rugosa projektet (Mona og Frede): Efter nytår vil der blive foretaget en evaluering af det
foreløbige projekt der nu har kørt over to vækstsæsoner, - der ønskes en sammenlignings
grundlag i forhold til projektet der kører i Nationalparken nord for Hanstholm.
e. Smag på Thy (Knud): En del overskuddet er gået til den nye bog ”Tarfisk og vækkelseskager”.
f. Gå i Gang i Nationalparken (Peer/Frede): Der vil blive afholdt et møde den 22. jan. 2013 hvor
Bodil Gyldenkerne er tovholder, der er inviteret andre foreninger samt klubber der kan have
interesse i at deltage i det spændende projekt, Støtteforeningen vil stå for planlægningen af 5
nye ruter så vi i alt har 10 ruter i Nationalparken der kan benyttes
6. Næste møde: 21. jan. 2013 kl. 16.00 på VUC
7. Eventuelt (alle):
a. Grejbanken flytter sine vedligeholdelse af cykler + andre affekter til Produktionshøjskolen i
Sjørring næste år!
b. Der medsendes en telefonliste på alle de relevante medlemmer af vores bestyrelse m.v. der
bedes udfyldt og sendes tilbage til formanden snarest.

M.v.h.
Frede Ø

