
Bestyrelsesmøde 

 

Mandag den 18. august 2008 klokken 19:00  

VUC  

Dagsorden  

 
 

Mødeleder: Jens Roesgaard 

Referent: Mie Buus 

Tilstede: Ove Jensen, Mona Kyndi. Laurids Mortensen, Knud Søgaard og Harry Hjaltelin  

Afbud: Ingen  

 

1. Godkendelse af referat fra den 9. juni 2008. 

Referat godkendt 

  

2. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsorden godkendt. 

 

3. Meddelelser 

a)     Formanden. 

 Jens: Der har været flere møder i planlægningsgruppen på Søholt samt et stort 

møde med alle involverede parter i indvielsen. Det blev afholdt ved Nors Sø, hvor 

der blev informeret om de fysiske rammer og praktiske ting ved indvielsen. 

Derefter tog man til Redningshuset i Klitmøller, hvor alle involverede 

præsenterede deres projekter og planer for aktiviteter. 

Ejner Frøkjær er blevet udpeget som formand til Nationalpark Thy. 

 

b) Kassereren. 

Knud: Smag på Thy gav underskud. 

Ove: Der må findes andre måder at finansiere Smag på Thy. Foreningen har ikke 

råd til at dække underskud flere år. 

   

c) Arbejdsgrupperne. 

Knud: Smag på Thy kom ud med et underskud; men var ellers på alle måder en 

succes. Underskuddet skyldes mindre salg af billetter end forventet. Maden og 

Nikolaj Kirk var en fantastisk oplevelse. Der er kommet mange positive 

tilkendegivelser efter arrangementet. Måske skyldes manglende tilslutning 

tidspunktet - først på sommeren.  

Smag på Thy-prisen var et godt indslag. 

Der høstes praktiske erfaringer, og det tager tid at udvikle konceptet.  

Mie: Vi må evaluere hvordan vi kommer videre med Smag på Thy og finde 

samarbejdspartnere, der kan støtte et kommende arrangement økonomisk. Der har 

været henvendelse fra interesserede partnere. 

Arrangementets form må også tages op – måske skal programmet ændres og 

musikken udelades. 

Vi fik god pressedækning, og vi var så synlige, som vi kunne. 



Knud: Der er opløsning i arbejdsgruppen – nogle vil ikke være med, hvis der kun 

skal arbejdes med Smag på Thy i den kulturhistoriske arbejdsgruppe. Måske er 

Stenbjerg Kro villig til at spille en større rolle i arrangementet. 

Der er et initiativ i gang omkring produktion af snapsekrydderurter med Morten 

Hilligsø i Lodbjerg. 

Der har været en henvendelse fra en konsulent der laver kurser/arrangementer – 

måske er det noget der kan arrangeres i samarbejde med Smag på Thy eller den 

kulturhistoriske arbejdsgruppe. 

 

 4.   Avismotion den 14. september kl. 10. 

Mona: Tilmelding er nogenlunde det samme som sidste år.  

Mødested er parkeringspladsen ved den sydlige del af Tved plantage for enden af 

Hindingvej kl. 10. 

Arrangementet tilrettelagt så der kan dyrkes forskellige former for motion på 

forskellige lokaliteter. Cykeltur gennem Tved Plantage. Vandretur op på Isbjerg 

og Blegsø skrænten. Fisketur ved Bagsø. Turen afsluttes med medbragt mad ved 

bålpladsen ved Nors Sø.  

 

 

5. Indvielse af Nationalpark Thy.  

Indvielsens forløb. Alle der har med det praktiske at gøre møder kl. 9. ved 

bålpladsen Nors Sø, hvor der er opstillet scene, telte osv. Parkering i forbindelse 

hermed. Åbning kl. 10. med statsministeren. Miljøministeren og borgmesteren 

taler, og der bliver afsløring af nationalparkens logo. Alle nationalparker får et 

logo, der er lavet over samme matrix, med 4 elementer der er karakteristiske for de 

enkelte parker. I Thy bliver det trane, båke, klit og vistnok hede/lyng. Knud 

Sørensen oplæser digt og der bliver musik til. Den nyudnævnte formand Ejner 

Frøkjær holder tale osv. 

Bespisningen er lagt i hænderne på  Tinghuskroen – det bliver stående spisning. 

Menuen består af fisk og vildt samt oste fra Thise. Maden er gratis; men 

drikkevarerne skal man betale for. Thisted Bryghus præsenter snaps fremstillet på 

urter fra nationalparken. Der vil være smagsprøver på egnsspecialiteter/råvarer fra 

Lokale Originaler. Aktiviteter ved forskellige foreninger. Opstillede boder hvor 

organisationer og foreninger præsenterer deres arbejde. Jagtudstilling fra Thisted 

Museum. BFN overrækker en nyudgivet bog om nationalparkens natur. Udstilling 

af fotos fra weekendens Fotofestival v/ Karsten Krog Pedersen, Frøstrup. 

 

Der er offentliggjort program i alle medier og udsendt invitationer til alle der har 

været/er involveret i processen. 

 

Støtteforeningens opgaver i forbindelse med åbningen.  

Uddeling af badge med slogan ”Jeg var også med” Vi har 250 stk. Vi har en liste 

med 200 navne på folk, der var med til det første møde. Vi står parat ved 

indgangen og kontakter folk, tjekker navne af ifølge listen og udleverer en badge. 

Senere rykker vi ind i teltgaden hvor vi har stand sammen med Thisted Museum. 

Herfra uddeler vi også flyer og forsøger at hverve medlemmer. (Vagtskema 

vedhæftet referatet.) 

 



Vores nye hjemmesideadresse kommer på flyer: www.dinnationalparkthy.dk 

 

Morgenkaffe kl. 8:30 for medlemmerne. Gæster fra Mols Bjerge nationalparken 

kan desværre ikke komme før til indvielsen kl. 10. Helle fra NIRAS får en 

invitation. 

Knud sender invitationer ud til medlemmerne.  

Ove foreslog at Jens holder en lille festtale, og der bliver tilbudt kaffe, rundstykker 

og et lille glas.   

Det praktiske: Ove, Mona, Jens, Harry og Laurids tager hver  2 termokander kaffe 

med. Ove sørger for kaffekopper, små glas, mælk og sødemiddel til kaffen samt 

indkøb af flasker og servietter. 

Mona og Jens sørger for 50 rundstykker og smører dem. Mona medbringer 

marmelade og honning. Affaldspose? 

Derefter tager alle til indvielsen. 

 

6. Støtteforeningens fremtidige opgaver og struktur. 

Vi står som forening i et skift af rolle og virke. Det er dog stadig uvist om vi får en 

plads i bestyrelsen; men vi skal under alle omstændigheder til at arbejde mere 

aktivt udadvendt.  

Jens og Mona har udarbejdet en slags nyt skelet – struktur til foreningen i 

overensstemmelse hermed, hvor de skitserer forskellige felter, indsatsområder, 

aktiviteter vi bør lægge et arbejde i – senere bliver der sat hoveder på. Det skal 

præsenteres for medlemmerne på et offentligt møde. Det handler alt sammen om, 

hvordan vi kommer til at gøre en forskel, og hvordan vi får noget energi og kræfter 

frigjort til aktiviteter og synliggørelse. 

Der er 3 store og krævende aktivitetsfelter som vi regner med at skulle lægge 

kræfter i: 1. Bestyrelsen i NPT. 2. Det kommende Nationalparkråd. 3. Bestyrelsen 

for Støtteforeningen. Det er vigtigt at der sker en tæt udveksling af informationer 

mellem disse felter. 

Andre felter som man kunne tænke sig er: Et forretningsudvalg der også arbejder 

med PR. og strategi. Netværksgruppe (bl.a. kontakt til netværk i de andre 

nationalparker; men også lokale netværk). Aktivitetsgruppe. Projektgruppe og 

fondraising. (åben overfor interessante projekter, puljemidler osv.)Gruppe for 

formidling/medlemspleje/hjemmeside. Kulturhistorisk gruppe.(andre aktiviteter 

end Smag på Thy) 

Kommentarer til oplæg. Det kræver mange ressourcer - findes de i foreningen? 

Måske skulle vi gå tilbage til foreningen, og lade medlemmerne selv forme 

skelettet? Strukturoplægget er meget proces – lidt konkret. Det er nemmere at 

identificere sig med konkrete projekter; men de skal komme fra medlemmerne. 

 

På næste bestyrelsesmøde arbejdes videre med strukturen. 

  

7. Næste møde. 

september kl. 16:00 på VUC. 

 

8. Eventuelt. 

Intet. 

 



 


