
Støtteforeningen Nationalpark Thy 

 

Bestyrelsesmøde 

 

Onsdag den 15. april 2009 klokken 16:00  

VUC  

Referat  

 
Mødeleder: Jens Roesgaard 

Referent: Mie Buus 

Tilstede: Knud Søgaard, Ove Jensen, Jens Roesgaard,  Mona Kyndi, Finn Steffensen, Harry 

Hjaltelin og Mie Buus. Afbud fra Laurids Mortensen.  

 

1. Godkendelse af referat fra møde den 25. februar 2009. 

Godkendt.  

       Godkendelse af referat fra ekstraordinært møde den 17. marts 2009. 

       Godkendt. 

 

2. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

Punkt 7, 8 og 9 blev rykket frem, da Ove skulle gå tidligt. 

 

3. Generalforsamlingen 25. marts 2009 - referat og konstituering. 

Referatet godkendt og lagt på hjemmesiden. Formandens beretning er ligeledes     

lagt på hjemmesiden. 

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen. 

 

4. Meddelelser 

a)     Formanden. 

Intet. 

b) Kassereren. 

Der er foruroligende mange medlemmer, der ikke har betalt kontingent. Den 

ændrede procedure er måske årsag.  

Motiveringen for at være medlem har måske også ændret sig, som følge af at 

Nationalparken er blevet en realitet. 

Ove foreslår at der sendes et brev ud til medlemmerne, som begrunder et fortsat 

medlemskab af foreningen og opfordrer folk til at betale medlemskab. 

Fremover sendes indkaldelse til møder med post på baggrund af erfaringerne fra 

dette år.  

Harry laver et oplæg til et brev som skal motivere til fortsat medlemskab. 

Brevene pakkes den 28.04 på VUC kl. 12:45. 

Med i brevet kommer meddelelser om foreningens næste arrangementer i april og 

maj. 

c) Arbejdsgrupperne. 
Intet. 

 



 

5.   Nationalpark Thy ved Mona. 
På bestyrelsesmøde i NP Thy er drøftet ansættelse af en leder. Der kommer 

stillingsopslag i Jyllandsposten. 

Mona sidder med i et stillingsudvalg, som skal foretage den første sortering. 

Dagsorden og referater skal hurtigere ud til offentligheden. 

Der er annonceret om indkaldelse til at deltage aktivt i planlægningsprocessen og 

komme med ideer og forslag til udvikling af Nationalparken. Forslag sendes til 

bestyrelsen inden den 10. juli. 

Dobbeltmandat i bestyrelsen og i nationalparkrådet er blevet diskuteret. 

Det tegner til at nationalparkrådet får ca 12-14 medlemmer. 

Nationalparkrådet forventes at være sammensat og på plads i løbet af en måned.  

Det er muligt at få meddelelser om aktiviteter lagt på nationalparkens hjemmeside. 

I den anledning kontaktes Ib Nord Nielsen.  

Knud henvender sig til Ib Nord Nielsen for at få Støtteforeningens planlagte 

aktiviteter lagt på. 

Principper for brug af Nationalpark Thy-logo er drøftet i bestyrelsen.  

Mona retter henvendelse til Ejner Frøkjær, når kriterierne er på plads om at få en 

formel tilladelse til, at foreningen bruger logoet. 

 

7. Naturplejetur den 26. april. 

Ove orienterer. Man mødes ved parkeringspladsen på Kystvejen mellem 

Trapsandevej og Tvorupvej kl. 10. Der afsluttes ved 14-tiden. 

Foreningen byder på ”et lille glas” samt øl og sodavand. Folk medbringer 

madpakker samt redskaber til rydning af opvoksende bjergfyr.  

        

8.   Stivogtertur den 12. maj. 
Finn orienterer. Man mødes ved Lodbjerg fyr kl. 19 og går af rute 5, og turen er 

ca. 5 km.  

Skov- og Naturstyrelsen Thy ved Kim Christensen stiller med en, der kan fortælle 

om området.  

Der informeres om arrangementet i aktivitetsgruppen. 

Ove kontakter Radio Guld og eventuelle andre radiostationer for at få 

arrangementerne omtalt.  

 

9.  Næste bestyrelsesmøde den 18. maj kl. 16-18 på VUC.  
 

6. Nationalparkplanen. 

NP Thys bestyrelse har som før nævnt udsendt indkaldelse af ideer og forslag til 

nationalparkplanen.  Der er udarbejdet et idekatalog. Foreningen skal finde de 

forslag, som vi finder relevante og fremsætte forslag herom.  

Der indkaldes til 2 medlemsmøder for at inddrage medlemmerne i processen. Her 

skal vi gennemgå og drøfte forslag.  

Medlemsmøderne er berammet til 28. maj samt den 18. juni. 

Vi vedhæfter idekataloget ved indkaldelsen. 

  

 

10.  Eventuelt. Intet. 


