
Bestyrelsesmøde mandag den 21. marts 
2011. Referat. 

Deltagere: Ove Jensen (OJ), Harry Hjaltelin (HH), Jens Vangsgaard (JV), Frede Østergaard  (FØ), 
Gunhild Nielsen (GN), Finn Steffensen (FS), Mona Kyndi (MK), Jens Roesgaard (JR). 
Fraværende : Mie Buus (MB), Knud Søgaard (KS). 
 
Dagsorden 
 

1. Godkendelse af referat af møde den 10. februar 2011.  
Referatet godkendt 

 
2. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 
 

3. Konstituering af bestyrelsen.  
Formand JR, indtil udgangen af 3 kvartal 2011 derefter næstformand resten af perioden. 
Næstformand FØ, indtil udgangen af 3 kvartal 2011 derefter formand resten af perioden.  
Sekretær Mie Buus. 
Kasserer Knud Søgaard 
 

4. Generalforsamlingen 2011. 
MB optog generalforsamlingsreferat, underskrevet af dirigenten OJ. Ca. 30 deltagere, 
enighed om god generalforsamling med god debat. Efter generalforsamlingen indlæg ved 
Annette Buch om frivillige i NP. Ved næste års generalforsamling vil vi ikke have indlæg af 
ekstern efter generalforsamlingen, for i stedet at få plads til en udfyldende debat om 
foreningen arbejde og fremtid m.v. 
 

5. Program/Arbejdsopgaver for 2011. Tovholdere for disse 
Stivogtere (FS, GN, MK. MK medvirker ved iværksættelse af frivilligearbejdet i NPThy) . 
Naturplejetur (OJ) der arrangeres tur til efteråret. Foredrag (efterår) (MK, JR). Naturpleje 
(rosa rougosa) (OJ, MK). Frivillig ugen (uge 1121). Kulturtur e.lign (JV). Nationalparkcenter 
(Der afholdes et medlemsmøde, hvor funktion, indhold, adgang, placering m.v. er emner 
for mødet). Hjemmeside (MB). Smag på Thy (KS, MB). Netværk (JR, FØ).  
 

6. Meddelelser (formanden, kassereren) 
Intet. 

 
7. Nationalpark Thy. Bestyrelsen v. Mona og Rådet v. Harry 

Afholdt fælledmøde bestyrelse / råd. Dagsorden sammarbejde og arbejdsform, samt 
NPcenter. Bestyrelsen arbejde som 1. prioritet ud fra at placerer centret ved Stenbjerg, 
rådet arbejde ud fra model hvor centret beskrives med indhold og funktion og derefter ud 
fra dette at finder en endelig optimal placering. 



 
 

8. Hjemmesiden 
MB skal være kontakt til hjemmeside. På hjemmesiden navneliste over bestyrelsen. Der 
oprettes en fælles postkasse. 
I en start skal hjemmesiden være på dagsordenen ved hvert b-møde.  
 

9. Støtteforeningernes Netværk. 
OJ + JR afgivet besked på Rudis (Sydfyn) mail, vedr. SNPThy opfattelse af samarbejde i 
netværket. Lille Vildmose har inviteret til Netværksmøde den 30. april. JR tilmelder SNPThy 
med 3-5 deltagere.     
 

10. Næste møde 
Onsdag den 20. april kl. 16 på VUC  
 

11. Eventuelt 
JR forsøger at få omtale af generalforsamling i Thisted Dagblad.  
Navne, adresse, tlf nr, mobil nr, mail. Udsendes. Alle melder deres data ind til sekretæren 

 
 
Ref. jr.  
 


