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Bestyrelsesmøde den 23/4 2008 

Kl. 16.30-18.30 
 

VUC, Munkevej  

Thisted  

 

Referat 

 
Mødeleder: Jens Roesgaard 
Referent: Mie Buus 

Deltagere: Jens Roesgaard, Ove Jensen, Knud Søgaard Pedersen, Mona Kyndi, 

Harry Hjaltelin.  
Finn Steffensen 

 
1. Godkendelse af referat fra b-mødet den 7. april 2008 

Godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 
7.april 2008.  

Mangler Oves underskrift. 
 

3. Meddelelser ved formand og kasserer. 
Jens: 

Allan Knudsen fra Egebaksande har ringet vdr. brug af stedet.  
Stedet har en god beliggenhed, og det er velegnet til mange ting; men 

bestyrelsen finder ikke, at man kan tage konkret stilling til deres forslag. 

     
    Fjernsynet har ringet. Der kommer et indslag om Nationalpark Thy den 24. 

    April i Held & Lotto. 
     

    Carsten Krogh Pedersen, Frøstrup har ringet og informeret om en foto- 
festival, som han er initiativtager til. Det er primært fotos fra Vejlerne; men 

også fra Nationalpark Thy. Han tilbyder, at vi kan bruge fotos, der har 
motiver fra Nationalparken. Fotos kan se på deres hjemmeside 

www.fotofestival.dk Mona K. kontakter C. K. Pedersen og aftaler nærmere. 
 

Knud: 
Mikael Tinggaard Madsen, Tingkroen, Hurup og informerer om en 

international konkurrence om verdens 7 naturvidundere. Konkurrencen 
løber frem til 1. maj. 2008. Visit Denmark står for den danske afdeling. 

http://www.fotofestival.dk/
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Nationalpark Thy er oplagt kandidat. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til 

at deltage evt. gennem link på vores hjemmeside, og Knud rundsender 
opfordring til at stemme på Nationalpark Thy. 

Ove foreslår at man etablerer en mailliste til afstemning. 
 

Der er stadig gang i kontingentindbetalinger og der kommer nye 
medlemmer til. 

 
Knud fremlagde budget for Smag på Thy. Der er skrevet kontrakt med 

Nikolaj Kirk uden aflysningsgodtgørelse. Billetsalget starter 2. maj, og vi 
evaluerer situationen til næste bestyrelsesmøde den 20. maj. Gennem 

Landsbygruppen Thy er der søgt støtte hos LAG Thy-Mors og Thisted 
Kommune til markedsføring på et beløb af 18.000 kr. 

   

4. Brug af tranelogo. 
Dette punkt skyldes en forespørgsel om at bruge tranelogoet til 

markedsføring af produkter. Det afføder en principiel debat med flere 
meninger. Det afgørende er, at vi sikrer os, at logoet bruges i 

overensstemmelse med principper, som vi kan godkende. Mona formulerer 
oplæg til næste møde.  

 
5. Skovens Dag. 

Vi vil forsøge at deltage i arrangementet Skovens Dag den 27. april på så 
mange steder som muligt. Her bruger vi lejligheden til at uddele folder om 

Støtteforeningen samt folder om stivogter-projektet. 
Jens. tager kontakt til Kim Christensen for at få tilladelse til, at vi uddeler 

folder. 
Mie. Skal deltage som guide ved Bøgested Rende og sørger for uddeling 

her. Jens R. tager Lodbjerg. Ove tager Nors Sø. Knud tager Isbjerg. Finn 

tager Stenbjerg.   
   

 
6. Udkast til bekendtgørelse for Nationalpark Thy, offentlige høringsmøder. 

Der er generel tilfredshed med udformningen af udkastet.  
Dog er der en eftertanke ved: 

Paragraf 6 stk. 2. Det handler om godkendelser af høje anlæg i zone 2 
områder. Vores holdning er at der ikke bliver nogen ændringer i ordlyden 

for dette punkt. Hvis der kommer ændringer hertil går vi imod 
Paragraf 8 stk. 2. Det handler om sekretariatet. Her ønsker vi at 

sekretariatet så hurtigt som det er muligt får til huse i det 
informationscenter der kommer til at ligge i forbindelse med Nationalpark 

Thy.  
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I Miljøvurdering side 6. Her finder vi en usikkerhed om hvilken der rangerer 

øverst – nationalparkplanen eller de driftsplaner som Skov- og 
Naturstyrelsen, Thy udarbejder. Her er det vores holdning at 

nationalparkplanen har forrang. 
 

Vi møder op til de debatmøder der holdes i maj. I Klitmøller den 5. maj 
kommer Ove, Mie, Mona, Harry. I Stenbjerg den 7. maj kommer Mie, Jens, 

Harry og Finn. I Agger den 13. kommer Jens, Mona.  
På møderne er vi især opmærksomme på, om de ovennævnte punkter 

kommer op i diskussionen. Vi tager notater fra diskussionen da der 
tilsyneladende ikke bliver taget noget referat. Vi mailer vores notater rundt 

intern i bestyrelsen.  
   

  

 
Næste møde. 

Næste bestyrelsesmøde er den 20. maj 2008 kl. 16:30 på VUC. 
 

7. Eventuelt 
Intet. 

Støtteforeningen indgår i et formelt netværk ”Oplev Thy og Mors” med 
fokus på fælles planlægning af ”Smag på Thy”. Der er underskrevet en 

kontrakt mhp at kunne søge eksterne midler til formålet.  
 

Støtteforeningen har modtaget en forespørgsel om anvendelse af 
foreningens logo. Der skal udarbejdes nogle formelle principper for dette, 

hvis vi finder at det er en god ide. Jens har nedfældet nogle stikord, der kan 
danne afsæt for en mere principiel drøftelse og beslutning.   

 


