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1. Godkendelse af referat fra møde den 16. december 2008. 

Godkendt  

 

2. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt.  

 

3. Meddelelser 

a)     Formanden. 

Intet. 

b) Kassereren. 

Knud arbejder på at gøre regnskabet færdigt. 

c) Arbejdsgrupperne. 
Mie informerer om, at der er afholdt møde i Smag på Thy. Der er trådt 2 nye ind i 

arbejdsgruppen. Stenbjerg Kro har det økonomiske ansvar og Støtteforeningen 

samt Thisted Museum er medarrangører på arrangementet. Der er taget kontakt til 

brødrene Price som året kokke. Foreløbig dato for middagen er 22. august på 

årsdagen for nationalparkens indvielse. Mona nævner det på næste 

bestyrelsesmøde, og Mie kontakter Ditte Svendsen for at tjekke, om der er andre 

aktiviteter samme dato. 

Gruppen der arbejder med myter og sagn kører egne aktiviteter. 

Ove informerer om aktivitetsgruppen, som arbejder på, at der kan dannes et korps 

af frivillige, der vil guide gæster forskellige steder i nationalparken. Der skal laves 

en guideliste. 

Fotogruppen – Mona har kontakt med Karsten. Der bør holdes et formøde i 

gruppen før næste medlemsmøde.  

 

4.   Nationalpark Thy ved Mona. 
Det første bestyrelsesmøde har været afholdt og drejede sig mest om at lære 

hinanden at kende. 

Der er ikke sket en konstituering endnu; men udspil til en forretningsorden.. 

Der er mødepligt i bestyrelsen, og det drøftes om der skal være en personlig 

stedfortræder for hver medlem, som træder til i tilfælde af afbud. Vedkommende 



skal modtage dagsorden og referater, så vedkommende altid er vidende om, hvad 

der sker i bestyrelsen. De respektive foreningen udpeger den personlige 

stedfortræder. Forslaget er dog stadig på drøftelsesplan. 

Man er ved at udarbejde en design-manual vedrørende brug af nationalparkens 

logo. 

Der skal ansættes en sekretariatsleder – profil drøftes på næste møde.  

Indtil der kommer et center, vil man have til huse hos Skov og Naturstyrelsen på 

Søholt.  

Offentligheden kan indtil videre holde sig orienteret om, hvad der sker i 

nationalparken via hjemmesiden under Danske Nationalparker. 

Der planlægges et offentlig møde vedrørende valg af repræsentanter til 

nationalparkrådet sidst i februar. 

Undervisnings- og Miljøministeriet er ved at lave en nationalparkportal. 

Mols Bjerge udpeges som den næste nationalpark.  

   

5. Medlemsmøde den 18. februar. 

Harry vil holde et foredrag med billeder fra forskellige nationalparker. Det handler 

om hvordan man formidler natur og kultur i andre nationalparker – eksempelvis 

Australien og USA. 

Foredraget holdes på Hotel Tinggård i Hurup. Mie forhører om der er plads - samt 

pris på kaffe og brød. Mie laver et udkast til en 2 spalters annonce til aviserne.  

 

6.   Generalforsamling 
Generalforsamling den 25. marts kl. 19:30. Harry forhører om der er plads på     

Landbo Thy. 

 

7.  Næste bestyrelsesmøde den 25. februar kl. 16-17:30 på VUC. 

 

8.  Eventuelt. Intet. 


