
 
 
 
 
Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 18. marts 2013 Kl. 15.30 på VUC, Thisted. 
 
Fraværende: Gundhild Nielsen, Jens Roesgaard og Peer Nannestad Møller 
 
Referat udfærdiget af Frede Østergaard 
 
Indledning: 
 
A. Præsentation af de to nye bestyrelsesmedlemmer, - Bodil Gyldenkerne og 

Jørgen Toft: Begge medlemmer fik lejlighed til at fortælle lidt om dem selv og 
hvad de står for. 

 
B. Afsked med de to afgående bestyrelsesmedlemmer, - Jens Vangsgaard og 

Knud Søgaard: Begge de afgåede medlemmer fik en ”lille gave” fra 
Støtteforeningen  som tak for et godt og positivt samarbejde gennem de 
mange år! 

 
Dagsorden: 
 
 
1. Godkendelse af referat af møde mandag den 11. feb. 2013 (alle): Referat godkendt, 

- Harrys mail adr. skulle lige tjekkes hos/i Ove Jensens mail adr. kartotek da der 
hersker tvivl om han har modtaget referatet.  
 

2. Godkendelse af dagsorden. (alle): Dagsorden godkendt. 
 
3. Meddelelse (formand/kasserer): Fin generalforsamling på Stenbjerg Kro med ca. 22 

deltagere, - formanden har forsøgt at få bragt en artikel i Thisted Dagblad fra 
generalforsamlingen, - men forgæves, - artiklen er sendt til redaktionen på TD, - der 
har ikke været reaktioner fra TD!!  
Der har været en dialog mellem Miljøministeriet og Støtteforeningen m.h.t. sygevikar i 
Nationalpark Thy bestyrelse for Gundhild Nielsen, - her kom der svar i fredags at Bodil 
Gyldenkerne er valgt ind for et halvt år. 
 Bodil Gyldenkerne har stort kendskab til bestyrelsen i Nationalpark Thy da hun 
tidligere har været repræsentant for landbruget. 
 Kasser Knud Søgaard meddeler der er medlemmer der ikke har betalt for forrige år nu 
betaler kontingent, - det er jo dejligt! 

  
 
4. Konstituering af bestyrelsen:  
 

a. Indstilling af kandidat til ”Rådet”: Harry Hjaltelin overgiver sin plads til Frede 
Østergaard der herefter vil repræsentere Støtteforeningen. 

b. Valg af formand: Frede Østergaard blev genvalgt til/som formand. 



c. Valg af næstformand: Peer Nannestad Møller blev valgt til/som næstformand. 
d. Valg af sekretær: Bodil Gyldenkerne blev valgt til/som sekretær .  
e. Valg af kasserer: Jørgen Toft blev valgt til/som kasserer. 
 
Valg af koordinator for: 

1. Naturpleje: Ove Jensen varetager alle arrangementer m.h.t. 
naturpleje m.v.. 

2. Hjemmesiden + Thy 360 gr. + folder: Peer Nannestad Møller 
varetager alt der skal lægges ind på hjemmesiden i samarbejde med 
Jørgen Peter Kjeldsen der vores wepmarster, lægger arrangementer 
ud på Thy 360 gr. samt ”fabrikere” folder efter behov. 

3. Foredrag: Jens Roesgaard varetager alt if. b. med foredrag samt 
arrangementer der relaterer til foredrag. 

4. Gå i Gang: Frede Østergaard arrangerer/planlægger Gå i Gang samt 
andre motionsture i Nationalparken. 

5. Andre arrangementer: Harry Hjaltelin varetager andre øvrige 
arrangementer (eks. ”CITO event”) m.v.. 

 
5. Nationalpark Thy. Bestyrelsen /Råd (Bodil + Harry): Her er der ikke noget nyt da vi 

ikke har været repræsenteret til de møder der har været afholdt i Nationalpark Thy.  
Nationalpark Thys Bestyrelse afholder møde d.d. hvor Bodil deltager.       
Vi besluttede på mødet at Bodil skulle bringe videre til Nationalparkens bestyrelse 
Støtteforeningens utilfredshed omkring Nationalparkens afhængighed/uafhængighed af 
Naturstyrelsen, vi synes, det er stærkt problematisk, at den eksterne revision selskab 
ikke mener, det er i orden, som det er. 
Rådet holder sit første møde den 9. april 2013 

6. Løbende aktiviteter 2012: 
 

a. Stivogter (Finn/Gunhild): Finn efterlyser mappe med alle dataer på de stivogter der 
er repræsenteret i NPT, - Frede vil forsøge at fremskaffe mappen. 

   b.  Naturpleje (Ove): Ove har lavet et arrangement i 7. april 2013 kl. 10:00 ved Tvorup 
Hul, her vil der blive ryddet uønskede nåletræer på lyngheden i det lysåbne område 
omkring Tvorup Hul. Der arbejdes med en skiltning til de arrangementer Støtteforeningen 
afholder. Frede deltager i Naturplejenetværk for Nordvestjylland repræsentantskabsmøde 
på Østerild Kro den 21. marts da Ove og Bodil er forhindret.  

 Foredrag. ( Frede ): Foredrag om Japetus Steenstrup- en af de store thyboer den 11. 
april 2013 kl. 19:30 i kantinen på Thy-Mors HF & VUC, Munkevej 9, 7700 Thisted. Jens R. 
vil indkalde folk til salg af billetter samt salg af øl og sodavand. 

 
b.  Nationalparkcenter. ( Bodil og Harry ): Intet nyt. 

 
7.   Gå i Gang i Nationalparken ( Bodil, Frede og Peer ): Bodil har lavet flyer til 

arrangementet,  arrangementerne er sendt til Jørgen Peter og vil blive lagt på 
hjemmesiden ligeledes blive annonceret i vores Nationalpark folder og lagt ud på Thy 
360 gr.  
 

8.    Næste møde: Mandag den 15. april kl. 16.00 på VUC 
 

9.    Eventuelt (alle): Harry orienterede omkring Grej Banken!  
 

 
M.v.h. Frede Ø 


