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Mødeleder: Jens Roesgaard 
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1.      Godkendelse af referat fra den 2/5 2007 

 Godkendt uden kommentarer 

  

2.      Godkendelse af dagsorden 

 Tilføjelse af punkt om Avis Motion 

3.      Meddelelser 

a)      Formanden  

Følger op på kontakten til det grønne råd snarest 

Lov om Nationalparker i Danmark er vedtaget den 23. maj. I den 

forbindelse har Jens udtalt sig både i Radio Midtvest og i Radio 

Limfjord. Udpegningen var forventet umiddelbart efter vedtagelsen, 

men ”der er gået politik” i sagen. Thy´s chancer synes dog rimeligt 

gode, da Thyprojektet har fået ”toppoint” i en sammenlignende 

vurdering.   

b)      Økonomiudvalg m.v ved kassereren.  

Status Quo mht medlemmer.  

c)      Arbejdsgrupperne 

 Aktivitetsgruppen har planlagt vandretur sammen med Kim Kristensen 

den 18/6. Der sendes invitation ud direkte til Stivogterne og via mail til 

medlemmerne.  

4.      Status vedr. behandling af Lov om nationalparker i Danmark og 

udpegningsprocedure 

Se meddelelser. Når/hvis der sker en udpegning skal det selvfølgelig markeres. 

Jens kontakter SNS og Ejnar Frøkjær ang. et fælles arrangement. Det foreslås at 

det kunne være ved Nors Sø. Vi afventer.  

Herudover skal vi have afklaret følgende: 

- Hvad sker der med støtteforeningen, hvis Thy bliver udpeget. 

- Hvordan forbereder vi os på at være en del af en offentlig debat om, hvad det 

nærmere indhold i Nationalpark Thy skal være? 

Disse to spørgsmål skal være de eneste punkter på det næstkommende 

bestyrelsesmøde.   
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5. Smag på Thy – opfølgning og arbejdsfordeling 

Revideret budget og udkast til kontrakt med Klaus Meier fremlægges.  

Det pointeres at beslutningen om maks. 10.000 på højkant i tilfælde af aflysning 

står ved magt. Hvis det kan aftales eks. med Thisted Museeum er der sagt OK.  

Det betyder samtidig at der skal være to underskrivere på kontrakten. Der arbejdes 

videre med sagen og ”jagten” efter sponsorer fortsætter. Evt. sponsorer kan 

trykkes på menykortet. Hans Jørgen kontakter Thisted bryghus ang. en evt. Smag 

på Thy øl. VIFU vil sponsere brouchurer og plakater. Sparekassen Thy vil trykke 

og   sælge billetter mod et mindre gebyr.  

Knud vil stå for regnskabet og der skal oprettes et separat budget.  

 Knud giver besked når/hvis han mangler assistance. 

  

6. Drøftelse af ”Friluftsliv på dagsordenen – i nationalparkerne”. Friluftsrådet 

2007 (udleveret på sidste møde) 

Udsættes. Kan indgå som en del af drøftelsen ang. indholdet i nationalparken på 

næstkommende møde.  

 

7. Avis Motion 

Der skal ske en tilbagemelding til Thisted Dagblad (via Bodil Gyldenkerne) senest 

den 22/6. Ove og Søren planlægger en cykelrute (med guide og inforemation). 

Giver Finn og Mona besked, hvorefter de tilrettelægger 1-2 vandreture, der 

relateres til stivogterprojektet.   

   

7. Evt.  

Der er nu 7 plakater med motivet ”Vinterlys” tilbage. Giv Mona besked inden en 

uge, hvis du er interesseret i at købe en plakat. Resten sendes retur til Jens Kristian 

Kjærgaard senest den 1/7. 

Pris pr plakat er 150 kr – heraf går de 40 kr. til støtteforeningen.  

   

8. Næste møde 

Bliver den 27/6 klokken 19.00. Eneste punkt: se punkt 4 

 

 


