
Mens vi venter 
Støtteforeningen for Nationalpark Thy 

 

www.nationalparkThy–mensviventer.dk 
 

 

Bestyrelsesmøde 

 

Mandag den 11 /9 2006 klokken 16.30-18.30 

 

Ringvej 26, Thisted   

 

Referat 
 

Mødeleder: Jens Roesgaard 

Referent: Mona Kyndi 

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

Kyndi 

 

1. Godkendelse af referat fra den 10/8 2006 

Godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden 

Tilføjes punkterne: Etablering af Grejbank, Valg af medlem til Brugerrådet 

3. Meddelelser 

a. Formanden  

Der har været en del omtale af foreningen og af Nationalpark Thy dels i forbindelse med 

Miljøudvalgets besøgsrunde, dels i relation til Avismotion den 10/9.  

Foreningen er blevet kontaktet af Friluftsrådet mhp surfing.  

Der foreligger udkast til driftsplan for Thy statssskovdistrikt som skitserer den tænkte 

udvikling i området. Lægges på vores hjemmeside.  

Jens har kontaktet Erik Holm mhp at orientere ham om foreningens arbejde. Der 

planlægges et møde i efteråret.  

b. Økonomiudvalg m.v ved kassereren.  

Kasse beholdningen lige nu ca 6000 kr. Vi får fortsat en del tilmeldinger om at blive 

medlem af foreningen, men betalingen kommer ikke hos en del af disse, trods rykkere. 

Vi skal have set nærmere på hvad der er problemet. Knud medbringer til næste møde en 

oversigt, mhp på at vi kan få drøftet/undersøgt problematikken.  

c. Arbejdsgrupperne 

Aktivitetsgruppen: Vores deltagelse i det fælles arrangement i anledning af Avismotion 

blev en stor succes. Der mødte ca 50 personer op i Tvorup. Heraf ca 20 vandrere og 25 

cyklister. Der blev tegnet ca 10 Stivogterkontrakter, så der er stadig ledige stier. Finn 

Steffensen har sagt ja til at være stikoordinator.  

Finn og Ove deltager i evalueringsmøde med Thisted Dagsblad og de andre foreninger, 

da det er planen, at det skal være en tilbagevendende årlig begivenhed. Tusin tak til 

Thisted Dagblad for opbakningen til arrangementet. 

Kulturhistoriske gruppe:   Planlægningen af projektet Jagtens historie i Thy på 

Klitmølller Kro den 28/9 er næsten færdig. Knud er vores tovholder.  

Der har været afholdt et møde i gruppen her i august.  

PR-gruppen: se punkt 6  

 

4. Godkendelse af forretningsorden ( bilag med revideret udkast udsendt vedhæftet)  
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Godkendt med en enkelt rettelse. Forretningsordenen i den færdige udgave underskrives næste 

gang og lægges på hjemmesiden. Er vedhæftet referatet som bilag. 

5. Aktivering af medlemmer – hvad har vi brug for hjælp til. (Mona medbringer udkast) 

Der udleveres et oplæg. Vi bliver enige om at færdigbehandle det på næste møde, hvor hver 

enkelt gør sig overvejelser over punkter til listen. Forslaget vedhæftet som bilag..   

6. Strategi for det fortsatte strategiske og politiske arbejde – herunder færdiggørelse af pamflet, 

foldere osv 

PR-gruppen har afholdt møde den 28/8. Der blev primært set på pamfletten og trykning af den. 

Der har været undersøgt forskellige priser fra to forskellige trykkerier: spænder fra mellem 3000 

kr til 5000,00 kr for trykning af 600 stk. Erhvervsrådets formand Flemming Toftdal har givet 

tilsagn om at pamfletten kan udgives som indstik i Erhvervsrådets Nyhedsbrev sidst på efteråret. 

Der arbejdes videre med om Thisted Dagblad vil samarbejde om annonce/spot vedr. pamfletten.  

Jens og Ove vil endvidere tage kontakt til et tidligere sponsortilsagn. Vi bliver nødt til at have 

finansieringen helt på plads, før vi sætter trykningen i gang.  

Mona og Jens arbejder videre med formuleringen efter tilbagemeldingen fra ressourcepersoner, 

der har haft pamfletten til høring.  

7. Etablering af Grejbank 

Ove er blevet kontaktet af Jens Kjær med henblik på at få dannet en forening ang. en lokal 

grejbank placeret i Thy. En grejbank er en forening, hvor man kan låne kanoer, telte, 

klatreudstyr mm. Der eksisterer allerede en grejbank, men den administreres af en 

ungdomsskole. Man ønsker at støtteforeningen går ind i en bestyrelse for en sådan grejbank 

mhp at alle og flere kan få fornøjelse af materialerne. Hans Jørgen kontakter Jens Kjær.    

8. Repræsentant til Brugerrådet 

Den person bestyrelsen har peget på som medlem af det kommende brugerråd har sagt ja til at 

opstille. Mona følger op ang. opstillingen. 

9. Planlægning af møder i efteråret  

Næste bestyrelsesmøde bliver den 16/10 klokken 19.00. Da det er i efterårsferien skal vi give 

hurtig tilbagemelding, hvis det viser sig at man ikke kan deltage.  

Punkter:  

Aktivering af medlemmer 

Opfølgning af problemer vedr. betaling for medlemskab – Knud medbringer liste 

Pamfletten 

10. Evt. 

Arrangement på Stenbjerg Kro den 15/9 med smagsprøver på lokale produkter tilberedt af  

ikke-lokale kokke.  

Kan vi på nogen måde ride med på TFC-bølgen?? 

Husk offentligt møde på Østerild Kro mandag den 25/9 klokken 19.30 om ”Fremtidens 

skove”samt ekskursioner den 30/9. Se dagspressen. 

   


