
Mens vi venter 
Støtteforeningen for Nationalpark Thy 

 

www.nationalparkThy–mensviventer.dk 
 

 

Bestyrelsesmøde 

 

Mandag den 20 / 11 2006 klokken 16.30-18.30 

 

Ringvej 26, Thisted   
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Mødeleder: Jens Roesgaard 

Referent: Mona Kyndi 

Deltagere: Jens Roesgaard, Ove Jensen, Hans Jørgen Christensen, Knud Søgaard, Mona 

Kyndi 

 

1. Godkendelse af referat fra den 16/10 2006 

Godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

3. Meddelelser 

a) Formanden 

Jens orienterede kort om høringssvar fra DIF, Friluftsrådet og fra Undersøgelsesprojekt  

Thy (hvor vi som forening fik sat et kraftigt fingeraftryk). Der er generelt peget på at det 

lokale islæt skal styrkes i lovforslaget.  

Jens orienterede endvidere om vores korrespondance med boet efter Poul Boe, som har 

tilbudt et beløb til foreningen. Foreløbig arbejdes der på trykning af pamfletten, 

udarbejdelse af Logo og evt. plakater.  

Folketingets energiudvalg kommer til Thisted i den nærmeste fremtid. Jens benytter sig 

af lejligheden til at sige et par kommentarer 

b) Økonomiudvalg m.v. ved kassereren. 

Der er nu betalt for plakaterne til Jens Kristian Kjærgaard (solgt 13 ud af 20 stk), 

regninger efter mødet i Klitmøller og der er ca. 8000 kr. på kontoen. På 

bestyrelsesmødet i januar fremlægges regnskabet jf. forretningsordenen.  

c) Arbejdsgrupperne 

Intet nyt fra PR og Aktivitetsgruppen. I den kulturhistoriske gruppe var man tilfreds med 

arrangementet om Jagt, der blev afviklet i samarbejde med museet og lokale 

jagtforeninger. Man er gået i gang med en ny aktivitet; Smag på Thy.  

 

4. Aktivering af medlemmer ift konkrete opgaver (Bilag) 

a) Tilføjelser til og justering af udkast. 

b) Planlægning af procedure 

Opgavelisten gennemgå´s. Listen rettes til af Mona. Den skal mangfoldiggøres dels på 

hjemmesiden (Via Knud), udsendes med brev til medlemmerne i januar og skal foreligge som 

papir ved div. lejligheder.   

Mona tilbyder at fungere som ”arkiv”. 

 

5. Opfølgning af problemer vedr. betaling for medlemskab – jf. tidligere udleverede liste  
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Der er enkelte medlemmer der har betalt kontingentet siden sidst og vi beslutter at kontakte alle, 

der har stået på listen medio januar, i forbindelse med orientering om generalforsamling mm. Vi 

rykker ikke mere for kontingent for 2006.    

 

 

5. Udsendelse af pamfletten. 

a) Orientering om færdiggørelse af pamfletten 

b) Udsendelse til erhvervslivet (se oplæg til følgebrev – (Bilag))  

c) Udarbejdelse af følgebrev til lokalpolitikere, landspolitikere og andre  

Jens orienterer kort om hvor vi er i processen og viser det næsten færdige resultat. Ud fra de 

forskellige tilbud, der er givet, har vi valgt at samarbejde med Zuport igen. Pamfletten 

korrigeres indholdsmæssigt af Mona. Vi har fået tilsagn fra fotografen om at vi for et mindre 

beløb kan bruge ”Vinterlys” igen som forsidebillede.   

Pamfletten bliver klar til tryk indenfor den nærmeste fremtid og skal udsendes til virksomheder, 

lokalpolitikere og folketingsmedlemmer. 

Følgebrevet til virksomhederne godkendes. Mona og Jens tilretter brevet til de forskellige 

målgrupper, efterhånden som det bliver aktuelt. 

    

6. Overvejelser vedr. udarbejdelse af logo 

 Jens om Mona har overvejet at bruge Tranen som et motiv i et logo. Tanken er konfirmeret af 

boet efter Poul Boe. Der er opbakning i bestyrelsen og Jens og Mona arbejder videre med ideen 

primo i det nye år.  

 

7. Evt. 

 Hans Jørgen foreslår at vi kontakter de to lokale landspolitikere snarest og holder et 

uformelt møde med dem. God ide – Hans Jørgen tager kontakt (Er blevet aftalt til den 4. 

december) 

 Vi mangler flere gange et girokort. Det er udviklet og ligger klar til Trykken hos Zuport. 

Knud arbejder videre med sagen.   

 Hvad sker der med de tidligere oversigter over aktiviteter, som amtet har udsendt X 2 

årligt? Ove kontakter Jan Ribergaard og SNS.  

 Aktivitetskalenderen er tom. Knud udarbejder en skabelon, som kan bruges af dem, der 

gerne vil have aktiviteter i kalenderen   

 Næste møde den 8/1 2007. Hovedpunkt er planlægning af generalforsamling, punkter til 

nyhedsbrev samt planlægning af forårets aktiviteter.   

 


