
Hermed referat fra  bestyrelsesmødet onsdag den 20. april  2011 kl. 16:00 på VUC, Munkevej 9.  
 
Fraværende: Mie Buus   
 
1. Godkendelse af referat af møde den 21. marts 2011. : 
Referat godkendt 
 
2. Godkendelse af dagsorden. 
Dagsorden godkendt 
 
3. Meddelelser (formanden, kassereren) 
Ingen meddelelser fra formanden 
Kasserer meddeler der er en kassebeholdning på kr. 43.500,00 
Tilmeldinger til ”smag på Thy” 30 personer tilmeldt. 
Kassere undersøger ved Skat om mulig momsfritagelse på ”smag på Thy arrangement”. 
 
4. Nationalpark Thy. Bestyrelsen v. Mona og Rådet v. Harry 

Orientering om videre forløb vedr. centerplaner, budget- og regnskabsprocedure samt 
koordineringen mellem råd og bestyrelse. Møderne i støtteforeningens bestyrelse skal 
koordineres så de ligger ca 1 uge før bestyrelsesmøderne i nationalparken 
 

5. Løbende aktiviteter 2011: 
a. Stivogter (Finn):  
11. maj afholdes mødet med Naturstyrelsen og af NP på Søholt  
Deltagere: Mona, Gundhild og Finn 
b. Foredrag. (Mona): 
Mona og Jens har kontakt med Erik Bach ang. en fælles aften (DN, BFN og Søtteforeningen) 
med Michael Stoltze (har skrevet en bog om Danske Nationalparker). Herudover overvejes 
det hvem der kan være relevant ift Friluftsliv (Rasmus Joensen?) og erhverv (Thorkild 
Nedergaard?). Jens forsøger at tage kontakt til de sidste to. Næste møde i 
Folkeuniversitetet er den 6.6, hvor overskrifter og foredragsholdere skal være på plads.   
c. Naturpleje. (Ove): 
Rosa Rugosa projektet kører med Frede som koordinator der ligeledes udarbejder en 
handlingsplan for opgaven. Afvikles i den sidste weekend i Frivilligugen. Frede og Mona 
koordinerer planlægningen med Nationaparken og Skovstyrelsen 
d. Frivillig ugen. (Mona): 
Der bliver udsendt et program fra Frivilligkoordinator Annette Buck. Der er planlagt 
aktiviteter den 24. maj (Europæisk Nationalparkdag), den 26. maj (BFN) og den 28. maj 
(opstart af Rosa Rugosaprojektet). Information udsendes til medlemmerne snarest.  
e. Nationalparkcenter. (Alle): 
JR + FØ udarbejder en ekskursionsplan for en tur til Klitmøller, Nr. Vorupør samt Stenbjerg, 
turen er planlagt til den 26. juni kl. 11.00 med opstart i Klitmøller. 
f. Smag på Thy (Mie + Knud): 
Nicolai Kirk og Mikkel Maarbjerg bliver ”mesterkokkene” igen i år. Smag på Thy afholdes 
lørdag den 10. september på Stenbjerg kro.  



 
g. Kulturtur (Jens V): 

             Evt. en tur med Botanik ved Vandet Sø (Vilde blomster). Gerne i en af sommerferieugerne 
 
6. Hjemmesiden (Mie): 
Hjemmesiden er oppe at køre og den fungerer tilfredsstillende, - nemt at betjene som bruger, - 
link til mange af andre interessegrupper/foreninger. OBS – der er blevet en mailadresse på 
foreningen.  
 
7. Geocachingevent (Skattejagt) Henvendelse fra Formidlingsnetværk NPThy (Harry): 
HH fortæller om Geocachingevent, - det er et familie projekt der kan kobles mange ting på f.eks. 
indsamling af affald og finde skatter. Afvikles i uge 42 
HH kontakter Back i Hanstholm. 
 
8. Støtteforeningernes Netværk. (JR + FØ) 
JR, FØ og JV tager til mødet i Lille Vildmose, - alle er enige om at fastholde de fremsendte 
kommentarer til vedtægterne, kommentarerne er tidligere fremsendt til Rudy fra Syd Fyn der er 
én af initiativtagerne til Netværksgruppen.  

 
9. Næste møde (Alle): 
Den 31. maj 2011 kl. 16.00 på EUC’s mødelokale Munkevej 9 

 
10. Eventuelt (Alle): 
Ingen punkter 
 
Mange hilsner og forsat god weekend 
Jens 
 

 


