Bestyrelsesmøde i Støtteforeningen Nationalpark Thy
Den 14.12.2010 klokken 16.00-18.30
Referat
Deltagere: Jens Roesgaard, Ove Jensen, Knud Søgaard, Mona Kyndi. Harry Hjaltelin kom senere
Afbud: Finn Steffensen, Mie Buus og Jens Vangsgaard
Referent: Mona
1. Godkendt uden kommentarer
2. Godkendt
3. Meddelelser:
- Formanden: ingen
- Kasserer: Det er i år lidt svært at få regnskabet gjort helt færdigt fra Smag på Thy. , da
Medlemslisten er ajourført. Der er kommet et par nye medlemmer siden sidst
- Arbejdsgrupper:
- En meget fin tur med fokus på Ålekisten i Klitmøller. 20-25 deltagere og flere ”nye”.
- Foredragsrækkens tre indslag er ”godkendt” af Folkeuniversitetet og der er lagt foldere ud.
- Prisen bliver 80 kr. pr. foredrag incl kaffe/te – alle tre for 200 kr. 150 kr for medlemmer af
støtteforeningen. Tilmeldingen kan foregå via banken eller ved foredraget.
- Flyer sendes ud med nytårsbrev og indkaldelse til generalforsamling til medlemmerne primo
januar. Fælles annonce i ugeavisen uge 2.
- Mona kommer med udkast til annonce og flyer ved næste bestyrelsesmøde.
- Mona kommer sent den 27. januar, på grund af konference i København. Jens R. tager over ift
at byde velkommen mm
4. Orientering fra rådet og bestyrelsen:
Der er udgivet endnu en bog ”Thy til sanserne”, hvor ”Smag på Thy” med sidste års kok Anita
Klemmensen er omdrejningspunktet.
Ib Nord Nielsen har lavet postkort med nogle af sine fotografier. Sælges via Nationalpark Thy (og kan
købes på bl.a. Museet). Mona undersøger hvad vi kan købe dem til.
Bestyrelsen:
Bestyrelsen har holdt møde den 13.12.
- Her blev resultaterne fra undersøgelsen af friluftslivets betydninger for fuglelivet på Vandet Sø
forelagt. Styregruppen får mulighed for at drøfte rapporten og komme med en indstilling til
bestyrelsen, før bestyrelsen giver sin anbefaling. De enkelte foreninger får mulighed for at se
rapporten og behandle den forud for næste bestyrelsesmøde, der foregår den 10. februar.
- Budgetopfølgning og foreløbigt regnskab for opstartsperioden og for resten af 2010. Der er
nogle regnskabsmæssige udfordringer i at få skabt en konteringsmåde, der er tilstrækkelig
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håndterbar, til at der er et løbende overblik. Der vil blive overført et beløb på ca 3. 5 mill. til
2011 – begrundelsen er at flere af aktiviteterne har været sværere at ”sætte i gang”, samt at
andre udgifter har været mindre end forventet.
Drøftelse af placeringsmuligheder for det kommende Nationalparkcenter – der vil fra
bestyrelsen blive arbejdet på at det kunne blive Stenbjerg – tæt ved havet. Det er dog vigtigt at
det eksisterende miljø omkring landingspladsen ikke bliver ”ødelagt” samt at der er mulighed
for at få de nødvendige dispensationer. Andre muligheder, der blev nævnt var Hawblink eller
Bøgestedrende. Der vil blive arbejdet videre med, hvordan Rådet kan blive involveret i den
fortsatte proces – konkret med fælles møde i foråret og evt. tværgående arbejdsgrupper
Der er ansat en formidlingskoordinator – styregruppen bliver indkaldt til møde i slutningen af
januar. Styregruppeformand Ditte Svendsen indkalder.

Rådet: På sidste møde blev nationalparkcentret drøftet. Vil meget gerne ind i nogle tværgående
drøftelser så tidligt som muligt. Endvidere oplever man i Rådet at nogle sager af ”principiel betydning”
går ”udenom” rådet. Vigtigt at samarbejdet mellem råd og bestyrelse ikke kun foregår som ”efterretningssager” for Rådet.
5. Hjemmeside
Udsat til næste møde
6. Netværk
Der er kommet tilbagemeldinger fra Lille Vildmose og Mols Bjerge. Svaret fra Mols minder meget
om vores tilbagemelding. Rudy fra Sydfynske arbejder som aftalt videre med at lave et udspil på
baggrund af tilbagemeldingerne.
7. Generalforsamling:
Generalforsamling den 15.3 fra 19.30 til 22.00 på VUC i Thisted. Anette Buck bliver inviteret til at
give et oplæg om ”Frivilligarbejdet i Nationalpark Thy” (Mona aftaler).
Mona orienterer om at hun ikke genopstiller til bestyrelsen denne gang.
8. Næste møde
4. januar klokken 16.00-18.00 på VUC
9. Evt - god jul til alle

