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Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. december 2008 kl. 16:00 - 18:00. 

 
Referat 

 
Tilstede: Jens Roesgaard, Ove Jensen, Knud Søgaard Pedersen, Harry Hjaltelin, Mona Kyndi, Finn 
Steffensen 
Afbud: Mie Buus og Laurids Mortensen 
 
Mødeleder: Jens  
Referent: Mona 
 
 
1. Godkendelse af referat af møde den 3. november 2008.  
Godkendt. 
Klistermærkerne er nu trykt, men befinder sig på trykkeriet 
2. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt 
3. Meddelelser (formanden, kassereren). 
Ingen 
4. Nationalpark Thy.  
Jens Roesgaard indleder med at sige tillykke til både støtteforeningen og Mona med at det nu er 
afklaret hvem, der kommer til at sidde i nationalparkbestyrelsen og at arbejdet nu kan komme i 
gang.  Som bekendt er Mona Kyndi udpeget efter indstilling fra Støtteforeningen som medlem af 
nationalparkbestyrelsen. Der er således blevet en ligelig fordeling af mænd og kvinder, svarende til 
bekendtgørelsens intention.  
Første møde bliver den 6/1, hvor formået i første omgang er at bringe medlemmerne på 
omgangshøjde, idet nogle af medlemmerne er helt nye i nationalpark sammenhæng.  
En af de første opgaver vil være at nedsætte et nationalparkråd. Her er støtteforeningen nærmest 
selvskreven til at få en plads, idet formålet for nationalparkrådet svarer til det, støtteforeningen 
allerede har varetaget de seneste tre år.  
Koordineringen mellem støtteforeningens bestyrelse og nationalparkbestyrelsen vil foregå ved at 
Mona holder støtteforeningens bestyrelse mest muligt orienteret. Nyt fra bestyrelsen vil da også 
være et fast punkt på alle bestyrelsesmøder.    
5. Medlemsmødet den 17. november. 
Resume bliver gennemgået og kan nu udsendes. Der afholdes møde i Netværksgruppen vedr. 
fysiske aktiviteter den 17/12, i Netværksgruppen vedr. kultur den 16/12 og i Netværksgruppen 
vedr. fotografering i det nye år. Der er endnu ikke blevet en afklaring ang. tovholderopgaven. 
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Interesserede i at deltage i en af grupperne kan indtil videre henvende sig en fra bestyrelsen, der 
herefter vil skabe kontakt til netværksgrupperne.   
 
  
6. Aktivitetsplan for 1. halvår 2009.  
Som udmeldt skal der laves en aktivitetsoversigt, hvor der som udgangspunkt bliver en aktivitet pr. 
måned:  
a) Februar (torsdag i uge 8?): 
At være besøgende i Nationalparker 
Oplæg fra Harry Hjaltelin  
b) Marts (uge 13?):  
Generalforsamling (Jens) 
c)April 
”Stivogter” (Finn) 
d) Maj: naturpleje (Ove)  
7. Næste møde 
12/1 klokken 16.00-18.00 
Punkter:  
Årskalender fortsat: Planlægning af aktiviteter i foråret. 
Nyhedsbrev 
Revision af hjemmesiden/mail til bestyrelsen? 
8. Eventuelt  
Klistermærker med Logo er nu trykt, men befinder sig på trykkeriet 
En glædelig jul og et godt nytår til alle 

 


