Støtteforeningen Nationalpark Thy
Bestyrelsesmøde torsdag den 24. juni 2010 klokken 18
Shelterpladsen Baun Plantage
Referat
Referent: Mona Kyndi
Tilstede: Jens Roesgaard, Mona Kyndi, Jens Vangsgaard, Harry Hjaltelin, Ove Jensen og Mie
Buus.
Afbud fra Knud Søgaard og Finn Steffensen
1. Godkendelse af referat fra møde den 10. juni 2010.
Vedr. punkt 7: Thy til sanserne. Nationalpark Thy får 500 bøger og ikke 1500 som
anført.
Vedr. pkt 9 – Andre støtteforeninger – Åmosen og Det sydfynske ø-hav er to
forskellige foreninger.
Vedr. pkt 10: Else Østergaard og Mona gav et oplæg om Nationalpark Thy på
KFUK og KFUM´s sociale værested i Ulfborg den 11. maj. De planlægger et
besøg i Nationapark Thy den 27. august. Jens Roesgaard vil godt bidrage i
formidlingen (om sandflugtens betydning) ved besøget i Thy.
2. Godkendelse af dagsorden.
Ingen dagsorden, da mødet primært er socialt.
3. Materialer til statusrapport Nationalpark Thy
Else Østergaard Andersen vil udarbejde en statusrapport hvor det bl.a. skal fremgå
hvordan bestyrelsesmedlemmerne (herunder Mona som repræsentant fra
støtteforeningen) har bidraget i formidling, naturpleje mm siden Nationalparken
åbnede den 22. august 2008.
Støtteforeningen har arrangeret følgende aktiviteter siden åbningen:
Markering af åbning af Nationalpark Thy:
- Træf ved Nors sø – 4 juli 2010 (50 personer)
- Morgenkaffe ved Shelterpladsen ved Nors sø den 22.8. – 35 personer
Avismotion:
2008: Vandretur og cykeltur ved Isbjerget i samarbejde med Dansk
Cyklistforbund og BNF (40 deltagere)
2010: To vandreture og en cykeltur med afgang fra Faddersbøl Mølle (22
personer)
Stivogterprojekter:
Vandreture ( Stenbjerg plantage/Tyskerbakken, Lodbjerg Fyr og Tved Plantage)

Smag på Thy:
Gourmetmiddage på Stenbjerg Kro – 2007 (220 personer), 2008 (120 personer),
2009 (170 personer), 2010 (forventes 175 personer)
Foredrag:
2008-2010
- ”Jagtens historie i Nationalpark Thy – foredrag ved Mie Buus arrangeret i
samarbejde med de lokale jagtforeninger (30 personer)
- Formidling i Nationalparker – ved Harry Hjaltelin (40 personer)
- ” Nationalpark Thy” – foredrag af Mona Kyndi og Else Østergaard Andersen for
støttekredsen ”Værestedet” i Ulfborg (35 personer)
Guidede ture:
Harry Hjaltelin (3 forskellige Rotarygrupper): Thagaards plantage, Isbjerget, Tved
Kirke
Jens Vangsgaard (Museumsbunkeren)
Jens Roesgaard (Seniorer): Sandflugtens historie – Isbjerget, Tved Kirke
Ove Jensen: Bøgsted Rende
Mona Kyndi: hjulpet enkeltpersoner og mindre grupper med at planlægge en- og
fler-dages ture i Nationalpark Thy. Endvidere guidet i forbindelse med
Avismotion
Naturplejeprojekter:
- Vangså Hede 2009 – fjernelse af bjergfyr (30 personer)
- Nystrup 2010 – fjernelse af bjergfyr.
4. Naturplejeprojekt – Rynket Rose
Mona Kyndi og Bodil Gyldenkerne har forslag om at Støtteforeningen tager
initiativ til et naturplejeprojekt i mini-format. Det drejer sig om området lige bag
Stenbjerg Landingsplads, hvor planten ”Skotsk Lostilk” er ved at blive ”kvalt” af
Rynket Rose. Der foregår pt forsøg med sprøjtning og andre bekæmpelsesformer i
den nordlige del af nationalparken, men det vil vare nogen tid, inden der kan
sættes ind f.eks. ved Landingspladsen. En manual fjernelse vil endvidere være alt
for omkostningskrævende, hvis det skal foregå som lønnet arbejde. Skov og
naturstyrelsen er positiv overfor initiativet, men er i tvivl om en manuel fjernelse
har nogen effekt.
Denne skepsis deles af flere af bestyrelsen. Det besluttes dog at Støtteforeningen
går ind i projektet og Ove Jensen og Mona tager kontakt til SNS snarest.

5. Studietur for Nationalparkbestyrelsen 18-20. juni 2010.
Mona er netop kommet hjem fra et besøg på en række informationscentre knyttet
til Fulufjället Nationapark, Folldall Nationalparkcenter, Dombås Nationapark
Center, Otta nationalparkcenter, Norsk Fjellmuseum (nationaparkcenter) og Norsk
Skovmuseum.

Det har været en inspirerende tur, hvor Mona udover formidlingsdelen specielt har
været interesseret i inddragelsen af frivillige, forskningstilknytningen, rammerne
for nationaparkcentret
Vedr. rammerne har Mona både oplevet hvordan ”centret” kan være alt for stort
(man skal være der en hel dag, for at nå omkring alt) og for småt (et hjørne i en
butik, et bibliotek eller i et andet museum). Det virkede helt klart bedst, hvis
centret ligger i området og den natur, man har lyst til at inspirere folk til at ”gå ud
i”. Det virkede forkert hvor man havde indrettet ”et hjørne” i et andet museum
eller i en anden institution. Så Monas oplevelse er (fortsat) helt klart at det skal
være et selvstændigt center, placeret i området. Vigtigt at dem, der ”passer
centret” har deres engagement i nationalparken (naturen og kulturen) og at det
ikke bliver et ”stedbarn”, hvor hovedfokus er noget helt andet.
Interessant at lade centret bestå af forskellige ”huse” – f.eks. kan cafeteriaet med
fordel ligge i en anden bygning udenfor, men i tæt tilknytning til centret
Formidlingen må ikke blive alt for teksttung – det skal give inspiration til, men
ikke erstatte det at gå ud i området. God ide at inddrage visuelle modeller, knyttet
til små ”guider” til området.
Stødte på konceptet ”nationalpark Landsby” – det kunne måske være relevant ift
nogle af vores kystbyer. Endvidere bør det undersøges hvad det indebærer at blive
Pan Park certificeret. Måske kunne det give ”retning” i nogle af de mange
diskussioner, der følger med at være ”den første nationalpark”.
Ingen af stederne bidrog frivillige i ”parkens” udvikling og drift.
Vedr. forskning foregik der ikke selvstændig forskning nogle af stederne – et stod
holdt man en årlig konference, et andet sted havde man hvert år ”forskningens
uge”.
når man har været der en hel dag) især hæftet sig ved betydningen af
Referatet fra generalforsamlingen godkendt med Ove Jensens underskrift.
Formandsberetningen hæftes ved, og Knud lægger det på hjemmesiden.
6. Møde med støtteforeninger fra de andre nationalparker/Naturparker.
Bliver den 24. og 25. september. Programmet skal to-deles så fredag bliver et
socialt/fagligt arrangement, med fokus på oplevelser i Nationalpark Thy. Lørdag
skal have fokus på etableringen af et netværk.
Jens melder datoerne ud til de kontakter han har. Mie kontakter Stenbjerg Kro
mhp priser, muligheder for overnatning mm. Programmet sættes sammen på
mødet i august.
7. Næste møde
Bliver den 9. august klokken 15.00 (sted og dagsorden meldes ud senere)

8.

Evt:
- Første etape af cykelstien indvies søndag den 27. juni (invitation er sendt ud)
- Smag på Thy den 4. september (skal der sendes informationsmateriale ud??)
- Nationalpark Maraton den 4. september
- Hjælp af frivillige til bemandingen af informationscenteret ved Stenbjerg
Landingsplads – kontakt den person, nationalparkbestyrelsen har ansat til
koordinering af opgaven (Annette Buck) på tlf: 40589920

