Støtteforeningen Nationalpark Thy
Bestyrelsesmøde
Torsdag den 17. december 2009 klokken 16
VUC
Referat
Mødeleder: Jens Roesgaard
Referent: Mie Buus
Tilstede: Knud Søgaard, Jens Roesgaard, Mona Kyndi, Finn Steffensen, Harry Hjaltelin, Ove
Jensen og Mie Buus.
1. Godkendelse af referat fra møde 12. november 2009.
Godkendt.
2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
3. Meddelelser
a) Formanden.
Jens og Ove var til møde på Landbocenteret den 26/11 vedrørende ”Hvordan
plejer og støtter vi naturen?” Det var et interessant møde med 60-70 fremmødte.
b) Kassereren.
Intet særligt. Foreningen har fået et nyt medlem, Else Østergaard Andersen.
Der skal laves en midlertidig momsredegørelse til smag på Thy.
c) Arbejdsgrupperne.
Mie orienterede om møde med Jytte Nielsen, Michael Ruby, Henrik Bloch og
Else Østergaard Andersen på Søholt. Bestyrelsen for Nationalpark Thy har fået
henvendelse angående støtte til et bogprojekt: Den gode smag af Thy. Mødet
havde til formål at undersøge mulighed for koordinering af et bogprojekt med
Smag på Thy. Foreløbige indstilling er, at Smag på Thy får plads i den forventede
publikation; men fortsætter med egne planer mod en kulturhistorisk kogebog.
4. Nationalpark Thy. Bestyrelsen og Nationalparkrådet (Mona og Harry)
Mona orienterede om bestyrelsesmøde hvor der var diskussion om surfing på
Vandet Sø. Bredejerne ønsker ikke surfing. Et kompromisforslag blev drøftet og
det blev besluttet at tage en afstemning. I udkastet til Nationalparkplanen
fremtræder både flertallets og mindretallets holdning.
Harry orienterede om forberedelse af Nationalparkplanen. Også diskussion i Rådet
om surfing. Flertal for at stramme op på reglerne og et mindretal for forbud.
Frivillighed blev drøftet. Rådet har bedt om at der nedsættes en gruppe, der
arbejder med frivillighed. Det skal bl.a. undersøges, hvor mange der eventuelt vil
arbejde frivillig.

Forslag om at søsætte et pilotprojekt vedrørende frivillighed omkring det
kommende informationscenter. Man forestiller sig en ansat og flere frivillige.
Informationscenteret planlægges at åbne til påske. Hvor meget det kan have åben
afhænger bl.a. af antal frivillige. Opgaverne skal klart defineres. De frivillige skal
have et vist niveau, og der skal iværksættes et undervisningsprogram.
Man forventer der bliver nogen aktiviteter i forbindelse med centeret, og der kan
sælges forskellige nationalpark-relaterede produkter og merchandise.
Vi kan tage op på det planlagte medlemsmøde den 21. januar en eventuelt
koordinering af frivillige mellem Støtteforeningen og Rådet.
Andet emne til mødet er, om Støtteforeningen kan påtage sig at gå ind i en
indkomst skabende virksomhed f.eks. postkort.
5. Nationalparkplanen. Fastlæggelse og iværksættelse af foreningen arbejde ang.
høring af planen. Høringssvar skal være indsendt senest den 2 marts 2010
Der afholdes medlemsmøde den 21. januar på VUC kl. 19 – 21:30.
Vi gennemgår planen og undersøger om der er høringskommentarer.
Mona og Jens planlægger mødet, og Knud sender det ud.

6. Støtteforeningens aktiviteter i vinteren 2009/10.
Eventuelle aktiviteter: Møder, kalender, salg af ting, naturplejeprojekt,
stivogterprojekt. Vi skal have det med i ”ud i naturen” – Mie finder ud af dato,
7. Næste møde.
Den 11. februar kl. 16-18 på VUC.
8. Eventuelt.
Jens ønsker at der findes en anden, som træder ind i stedet for ham.

