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Jeg vil gerne byde velkommen til denne den 2. ordinære generalforsamling i 
støtteforeningen. 
 
Det har været et spændende år. Det har været spændende at starte en ny forening (der er 
den første forening af den art), at skabe en identitet, skabe aktiviteter, skabe kontakter og 
at følge processen vedrørende dannelse af nationalparker, samt lægge strategien for  
hvordan vi kan opnå det størst mulige resultat; at sikre at vi i Thy får en nationalpark og 
meget gerne udnævnes blandt de første. 
 
Og hvad har vi så lavet. 
Hvis aktiviteter og resultater skulle måles på antal af bestyrelsesmøder er der sket rigtigt 
meget. Vi har - hver måned undtaget juli og december - afholdt i alt 10 møder. Jeg skal 
skåne jer for alle detaljerne. Derudover har vi afholdt 4 medlemsmøder, deltaget i 5-6 
eksterne arrangementer. 
 
Efter generalforsamlingen konstitueredes bestyrelsen på følgende måde: Jens Roesgaard  
(Formand), Ove Jensen (Næstformand), Knud Søgaard Pedersen (Kasserer og 
webansvarlig), Mona Kynde (Sekretær) og Hans Jørgen Kristensen (Bestyrelsesmedlem).  
 
Vi har som sagt tilstræbt os at være synlige, primært via dagspressen, at orientere 
medlemmerne via hjemmeside og nyhedsbreve, samt at påvirke beslutningen vedr. 
placering af en nationalpark i Thy.  
 
Der er indgivet høringssvar vedr. navn på medborgerhus i Vorupør. 
 
Vi har deltaget i Skovens Dag, 2 dyrskuer, Brochurebyttedag, Midt-Nord Turisme der 
havde 3 arrangementer i Thy, samt et møde med Demokrati i Thy.  
 
På inspirationsdagen lørdag den 8. april var der ca. 30 mødt frem og der blev arbejdet 
med emner indenfor kultur, aktiviteter og PR. Efterfølgende blev der nedsat 3 
arbejdsgrupper med ovenstående emneområder. 
 
I maj afholdte vi et offentligt orienteringsmøde på Landbo Centret. Efter vores opfattelse et 
godt møde med en åben og givende dialog. Tilstede var mange af de mennesker der har 
indflydelse på udviklingen i Thy og vi håber at alle disse arbejder positivt videre med 
sagen. 
 
Kulturgruppen har i samarbejde med Thisted Museum og flere af jagtforeningerne i Thy 
afholdt en spændende aften om jagtens historie primært med fokus på jagt i klitten og i 
klitheden. Det næste vi hører fra kulturgruppen er et arrangement med mad baseret på 



produkter fra Thy. Vi håber jo, at en nationalpark i Thy også vil kunne medvirke til branding 
af Thy herunder bl.a. fødevarer produceret i Thy. Arrangementet: Smag på Thy, vil finde 
sted lørdag den 8. september på Stenbjerg Kro. 
 
Thisted Dagblad stod for et flot arrangement Avismotion, hvor vi var koblet på. Vores 
aktivitetsgruppe havde lavet vandre- og cykelture, 20 vandrende og 25 cyklister deltog. 
Foreningen benyttede lejligheden til at lancere et nyt koncept – projekt stivogter - hvor 
ideen er, at man kan få tildelt en sti og er med til at sikre, at den til stadighed fungerer og 
udvikles som en god og spændende sti. I dag er der tegnet 15 stivogter kontrakter. I det 
kommende nationalparkområde er der 40 stier. Thisted Dagblad tager igen i år initiativ til 
Avismotion, så vidt vi ved den 9. september. 
 
Friluftsrådet har i dette nordvestlige hjørne af Jylland etableret en grejbank, hvorfra 
interesserede grupper kan låne udstyr til forskellige friluftsaktiviteter. Hans Jørgen 
Kristensen er foreningens repræsentant i bestyrelsen for dette projekt. 
 
Vi fandt det væsentligt, at foreningen kunne være præsenteret i statsskovdistriktets 
brugerråd. Ved distriktets sidste offentlige møde med emnet ”fremtiden skove” hvor der 
også var valgt til brugerrådet, fik vi valgt en repræsentant ind. Niels Odder Jensen, 
Klitmøller er foreningens repræsentant i brugerrådet. 
 
Et meget vigtigt mål er at få mange medlemmer, således at vi i vores argumentation kan 
henvise til den (store) lokale interesse og opbakning, der er omkring at oprette en 
nationalpark i Thy. Et vigtigt middel var en folder der synliggjorde foreningen samt kunne 
anvendes som indmeldingsblanket. Vi fik trykt ca 5000 som er blev uddelt via 
arrangementer vi har deltager i samt stået fremme på forskellige offentlige steder. 
Sparekassen Thy og Thy Bolig var medsponsor på denne folder og forsidebilledet blev 
venligst udlånt af Jens Kristian Kjærgaard, Mors. Værdien af folderen har vi diskuteret 
meget (den har nok ikke givet det antal nye medlemmer, vi kunne have ønsket), men vi 
tror på at den har synliggjort os og vort arbejde.  
 
Et meget væsentligt bidrag til information om en nationalpark i Thy har været vores 
pamflet, der er udsendt til alle medlemmer i forbindelse med det sidst nyhedsbrev. 
Ideen med pamfletten var i korte argumentationer, at forklare hvorfor den nationalpark skal 
lige i Thy. Vi har valgt at kommentere på alle udvælgelseskriterierne og som I selv kan se 
passer Thy-projektet på alle de udmeldte udpegningskriterier. Pamfletten er med 
velvillighed fra Erhvervsrådet udsendt til alle dets medlemmer, den er sendt til Thisted 
Byråd, til støtteforeningens medlemmer og når Folketinget har 2. behandling på lov om 
nationalparker, sendes den til Folketings miljøudvalg. Thisted Dagblad har med stor 
medvillighed bragt pamfletten i hele dens ordlyd 2 gange. I det hele taget vil jeg gerne her 
bringe en tak til Thisted Dagblad for deres store villighed overfor vort arbejde. Arvingerne 
efter Poul Boe har været sponsor på pamfletten.  
 
Så kom miljøministerens udkast til lov om nationalparker. Vi følger denne lovgivning meget 
tæt. Vi har afholdt et møde med vore lokale folketingsmedlemmer, Ole Vagn Christensen 
(S) og Torsten Schack Pedersen (V). Formålet med mødet var at klæde dem rigtigt godt 
på, så de kunne arbejde for sagen på Tinge, samt kunne give os gode råd, så vi kan 
arbejde så optimalt som muligt i vores påvirkning af den endelige beslutning om 



udpegning af nationalparker i Danmark. Dette samarbejde er vi glade for, så derfor tak til 
dem begge. Lovens 1. udkast har vi i samarbejde med den lokale følgegruppe 
kommenteret og i den version, der har foreligget til folketinget, er der stort set taget højde 
for vores synspunkter. I øvrigt må det siges, at være et udmærket forslag. Forslaget har 
været i 1. behandling og nu er vi lidt i tænkeboks, vores intention er i samarbejde med den 
lokale følgegruppe at få foretræde for Miljøudvalget, formentlig medio april.    
 
Vi synes selv, vi lægger en del arbejde i foreningen og det vil være svært at kunne påtage 
os flere opgaver, hvis tiden og lysten stadig skal være tilstede. Vi vil derfor meget gerne 
have aktiveret nogle flere medlemmer. I bestyrelsen er der nogle arbejdsfunktioner vi 
synes vi kunne gøre bedre og mere ud af og vi kunne også godt tænke os at udvide 
aktiviteterne. Vores sekretær Mona Kyndi har en emneliste klar, så hvis der er nogle der 
ønske arbejdsopgave kan man henvende sig hos hende. Emnelisten bliver endvidere lagt 
ud på hjemmesiden.  
 
Vi venter meget spændt på, hvordan udfaldet bliver hos miljøministeren. Lige meget 
hvordan det går, vil det få betydning for foreningen fremover. Hvis det går som vi håber, at 
Thy bliver udpeget som nationalpark, ville det være naturligt, at vi vil blive en forening der 
kan varetage lokale interesser i nationalparkrådet og bestyrelsen. I givet fald skal 
vedtægterne justeres. Hvis vi ikke er med i første udpegningsrunde skal vi også have 
foreningens fremtid op til debat, men alt dette forventer jeg vi ser på efter sommeren. 
 
Til slut vil jeg takke jer alle for den opbakning I viser foreningen. Denne lokale opbakning 
er en af de faktorer, der er et medvirkende led til at bringe Thy blandt topkandidaterne ved 
udpegningen her til sommer. Og endelig en stor tak til bestyrelsen og andre der aktivt har 
medvirket til arbejde i foreningen. 
 
 
Marts 2007 
Jens Roesgaard 
Formand. 
 
 
  


