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Bestyrelsesmøde 

 

Mandag den 6 /3 2006 

 

Ringvej 26; Thisted klokken 16.30-18.30 

 

Referat 
 

Mødeleder: Jens Roesgaard 

Referent: Mona Kyndi 

Deltagere: Jens Roesgaard, Ove Jensen, Knud Søgaard, Hans Jørgen Kristensen, Mona 

Kyndi 

 

1. Godkendelse af referat fra 1-2-2006 

Godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

3. Godkendelse af referat fra Generalforsamlingen den 20/2 2006 

Rettet nogle småfejl og herefter godkendt. Jens sørger for at det bliver underskrevet af 

dirigenten Ole Westergaard   

4. Konstituering og velkommen til Hans Jørgen Kristensen 

Hans Jørgen indgår som bestyrelsesmedlem. Jens Roesgaard genvælges som formand, Ove 

Jensen som næstformand, Knud Søgaard som kasserer og Mona Kyndi som sekretær. 

5. Meddelelser 

a. Formanden 

Orienterer om høringssvar vedr. medborgerhuset i Vorupør. Høringssvaret lægges på 

hjemmesiden. 

Den nationale følgegruppe har afleveret sin rapport til ministeren. Links til rapporten 

samt pressemeddelelser er rundsendt via mail. Links lægges på hjemmesiden og indgår i 

det kommende nyhedsbrev.. 

b. Økonomiudvalg m.v ved kassereren 

Stadig en del medlemmer der ikke har betalt. Vi er enige om at det formentlig skyldes at 

dato, kontonummer mm forsvandt i nyhedsbrevet. Knud udsender en rykker. 

Vi drøfter proceduren ved nye medlemskaber. De får en mail ved tilmelding. Måske skal 

vi gøre det lidt anderledes? 

c. Aktivitetsudvalg 

Næste aktivitet er den 8/4 med en inspirationsdag. Se punkt 7 

d. Informationsudvalg 

PT har vi tre meddelelsesformer: Hjemmesiden, nyhedsbrev elektronisk og via post. Vi 

skal have arbejdet med hvordan vi gør informationen mindre arbejds- og økonomisk 

tung.  

Vi skal have udarbejdet en pjece om foreningen – Mona laver et udkast til næste 

bestyrelsesmøde.   

6. Godkendelse af forretningsorden ( bilag med revideret udkast udsendt tidligere) udsendt. 

Udsættes til næste møde 
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7. Planlægning af aktivitetsdag den 8/4 2006 

Knud har efter aftale kontaktet Jytte Nielsen. Hun vil gerne give et oplæg og sætte 

arbejdsgrupper i gang. Kan dog ikke være der hele dagen. Foreningen har et konkret ønske om 

at få en aktivitetsgruppe og en informationsgruppe i gang. Derudover kunne der være 

arbejdsgrupper der har fortsat deres arbejde efter undersøgelsesperioden. Jens vil kontakte de tre 

andre arbejdsgruppeformænd fra undersøgelsesprojektet mhp at få et overblik over centrale 

nøglepersoner fra arbejdsgrupperne. Mødet kan afholdes på VUC og der bør nok arrangeres køb 

af sandwich eller lign. Knud og Mona arbejder videre med udkast til invitation.   

8. Skovens Dag den 7/5 06. 

Det er vigtigt at foreningen deltager. Jens og Mona kan ikke deltage grundet konfirmation. Der 

skal som nævnt i punkt 5 udarbejdes en pjece om foreningen. 

9. Status vedr. debatforum.  

Udsættes til næste bestyrelsesmøde  

10. Næste møde 

Der holdes et ekstra møde den 27/3 klokken 17.00-18.30. Der bliver ikke udsendt dagsorden. 

Dette møde handler om detailplanlægning af arbejdsdagen den 8/4. Dato for næste 

bestyrelsesmøde besluttes den 27/3. Det vigtigste punkt på det kommende bestyrelsesmøde er 

en øgning af medlemstallet herunder planlægning af skovens dag. 

11. Evt. 

-Medlemsliste udsendes til medlemmerne en gang årligt. 

-Skal vi invitere Bent Agerskov til Thy? Ove undersøger om der er mulighed for det? 

-Mona og Niels Jørgen Pedersen deltager i udsendelsen ”To spiller ud” på Radio Midt Vest den 

7/3 klokken 10-11 

 

 


