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www.nationalparkThy–mensviventer.dk 
 

 

Bestyrelsesmøde 

 

Mandag den 16 /10 2006 klokken 19.00-21.30 

 

Ringvej 26, Thisted   

 

Referat 
 

Mødeleder: Jens Roesgaard 

Referent: Mona Kyndi 

Inviteret: suppleanter og Niels Odder Jensen 

Deltagere: Jens Roesgaard, Ove Jensen, Knud Søgaard, Mona Kyndi samt Niels Odder 

Afbud: Carsten K. Pedersen 

 

1. Godkendelse af referat fra den 11/9 2006 

Godkendt uden kommentarer.  

Hans Jørgen følger op vedr. etablering af grejbank   

2. Godkendelse af dagsorden 

Tilføjes punkt om bestyrelsens samarbejde med Niels Odder Jensen 

3. Meddelelser 

a. Formanden:   

- Niels Odder Jensen blev valgt ind i brugerrådet for en 4 årig periode.  

- Pamfletten er tekstmæssigt færdig nu. Jens kontakter Hans Peter Kragh, der 

har givet tilsagn om at avisen vil trykke den. Skal indgå i erhvervsrådets 

nyhedsbrev snarest.   

b. Økonomiudvalg m.v ved kassereren.  

- Der er en kassebeholdning på ca 8000 kr. 

- Vi er blevet kontaktet af en privatperson, der vil donere nogle penge til 

konkrete projekter (genoptrykning af folder, plakater eller lign).. Vi har 

formentlig i foråret behov for at genoptrykke folderen, plakaterne vil vi 

gerne vente med til nationalparken er ”i hus”. Konkret mangler vi penge til 

trykning af pamfletten. Evt. kunne vi bruge et beløb til at få lavet et logo 

for foreningen.  Jens sender et brev til donoren, hvor vi siger tak for 

tilsagnet og beskriver vores ønsker.  

c. Arbejdsgrupperne 

- Aktivitetsgruppen mødes først igen i det nye år mhp planlægning af 

aktiviteter i foråret/sommeren.  

- Kulturhistorisk gruppe stod for et godt arrangement i Klitmøller med fokus 

på jagtens historie. Mødes igen i november. 

- PR gruppen har ikke aftale om nyt møde. Jens kontakter Carsten Nielsen 

mhp trykning af pamfletten og evt drøftelse af logo.  

 

4. Underskrivelse af forretningsorden (bilag med revideret udkast udsendt med forrige 

referat) 

 Underskrevet af bestyrelsens medlemmer. Er lagt på hjemmesiden. 
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5. Drøftelse af udkast til lovudkast vedr. nationalparker – herunder drøftelse og 

beslutning af en strategi for hvordan vi som forening kan påvirke det politiske niveau?  

Der er link til lovudkastet på www.nationalparkthy-mensviventer.dk 

(Herunder indbydelse til møde om udkast til lov om nationalparker.) 

           

      Ove, Mona og Niels har mulighed for at deltage i mødet den 23/10.  

Generelt er vi tilfredse med lovudkastet. Vi mener dog at det lokale islæt skal styrkes i forhold 

til besætning af bestyrelse og nationalparkråd.  Dette set ift at der i lovudkastet og 

bemærkningerne i øvrigt er lagt stor vægt på lokalbefolkningens opbakning og medinddragelse. 

Vi finder det positivt at der kan laves individuelle tilpasninger for de enkelte nationalparker.   

   

6. Planlægning af næste møde 

Afholdes den 20/11 klokken 16.30-18.30.  

Punkter: 

Inddragelse af foreningens medlemmer – se forslag til ”hjælpeliste”.  

Hvervning af medlemmer – kan vi gøre mere (Hans Jørgen)? 

Strategi for formidling af pamfletten til lokale, regionale og landsdelspolitikere – hvornår vil det 

være smartest? 

Koordinering af telefonrunde   

Nyhedsbrev inden jul  

 

7. Bestyrelsens samarbejde med Niels Odder Jensen 

Niels lod sig opstille og blev valgt til brugerrådet den 25/9. Hans mandat er som uorganiseret 

medlem, men det blev pointeret at vi så det som en fordel, at Niels dels havde været aktiv i 

forbindelse med undersøgelsesprojektet, dels var medlem af støtteforeningen.  

Vi finder det væsentligt at Niels er velorienteret om, hvad der foregår i støtteforeningen. 

Dagsorden og referater fra bestyrelsesmøderne sendes direkte til Niels fremover. Niels melder 

fra, hvis han ikke kan eller ikke finder det relevant ift dagsordenspunkterne at deltage i det 

pågældende bestyrelsesmøde.   

  

8. Evt. 

Da Thisted dagblad er blevet opkøbt at Nordjyske er planlægningsmødet den 30/10 vedr. 

Avismotion i 2007 aflyst.  

  

 

http://www.nationalparkthy-/

