
Støtteforeningen Nationalpark Thy 

 

Bestyrelsesmøde 

 

Mandag den 13. september 2010 klokken 16  

VUC  

Referat  

 
 

Mødeleder: Jens Roesgaard 

Referent: Mie Buus 

Tilstede: Knud Søgaard, Jens Roesgaard,  Mona Kyndi, Jens Vangsgaard, Harry Hjaltelin, Ove 

Jensen og Mie Buus.  

 

1. Godkendelse af referat fra møde den 9. august 2010.. 

Godkendt.  

      

2. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

 

3. Meddelelser 

a) Formanden. 

Intet at meddele. 

b) Kassereren. 

Intet at meddele.  

         

4. Nationalpark Thy. Bestyrelsen og Nationalparkrådet (Mona og Harry) 
Harry, Rådet: Nationalpark Mols Bjerge var på besøg den 10/9. De synes godt om 

besøgscentret i Stenbjerg.  

Harry informerede om tur til Nationalpark Mols Bjerge dvs. der handlede mest om 

Mols by. Dem der bor i Mols Bjerge er ikke interesserede i en nationalpark – de er 

nærmest imod.  

Englændere fortalte om deres erfaringer med nationalparker. Erfaringen er, at det 

er brugerne, der skaber parken. De har taget nogle museumsagtige tiltag, der 

handler om håndværk, mad m.m. Det drejede sig om Northumberland 

Nationalpark og Lock Lomon Nationalpark. Harrys indtryk var at markedsføring 

og branding spiller en stor rolle for begge parker. 

Vægtningen mellem beskyttelse og benyttelse i parkerne - her ligger vægten mest 

på et benyttelsesaspekt hos begge parker. 

Harry er blevet ringet op af Anette, der manglede en guide og Harry mødte ind. 

Det er sket, at Hanstholm Camping har manglet en guide, og de har henvendt sig 

direkte til bl.a. Jens - tilsyneladende udenom Annette. Det er vigtigt at vi finder ud 

af, hvordan vi forholder os til den slags opfordringer udenom centret og 

friviligkoordinatoren. 

 



Mona, Bestyrelsen: Angående stillinger i Nationalparken. Der er truffet beslutning 

om at gøre stillingen som  friviligkoordinator permanent. (Annette)  

Hun har indkaldt til evaluering med folk fra frivillig-korpset.  

Der skal også ansættes en formidlingsskoordinator til aflastning af Else 

Østergaard.  

Friluftsrådet financierer hovedparten af stillingen. De forlanger at der nedsættes 

en styregruppe. Formanden vælges blandt de foreninger og organisationer der 

sidder i bestyrelsen. Stillingen som koordinator refererer til bestyrelsen.  

Vi skal udpege en fra foreningen. Vi indstiller Mona til formand for styregruppen. 

Der skal også nedsættes en projektgruppe, og vi indstiller Harry til 

projektgruppen.  

Det er usikkert om Ib Nord Nielsen kan fortsætte med at lånes ud i større omfang 

til naturregistrering.  

Der er afholdt et strategiseminar hvor der er blevet arbejdet med 

centerbeliggenhed.  

 

5. Thy til sanserne udsættes til næste møde.  
 

6. Hjemmeside. 

Der skal holdes møde med Jørgen Peter Kjeldsen angående hjemmeside. Der 

nedsættes en lille redaktionsgruppe. Mona, Mie og Knud. 

 

7. Netværksmøde 2. oktober på Stenbjerg kro kl. 10. 

Alle de kontaktede nationalparker og naturparker har meldt positivt tilbage. Det 

har ikke kunnet lade sig gøre at finde nogen der repræsenterer Kongernes 

Nordsjælland. Der kommer ca. 10 personer inc. os som er Mona, Mie, Jens og 

Jens.  

Programmet blev diskuteret og lagt fast. 1. Jens R: Velkomst. Præsentation bordet 

rundt.  

2. Ejner F: Støtteforeningernes betydning og opgave i forhold til Nationalparken.  

3. Mona: Hvad skal vi bruge hinanden til? Erfaringsudveksling, Hvordan kommer 

vi videre?   

Mie kontakter kroen for at tjekke op på det praktiske.  

Mona og Jens laver program. 

Mona kontakter Annette angående tilstedeværelse ved centret.   

 

 8.   Evtentuelt. 

Intet 

 

9.  Næste møde. 

Den ? på VUC. 

 


