
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 22. oktober 2012 VUC Thy Mors 

Referent: Peer Nannestad Møller 

Der var meldt fravær fra Gunhild Nielsen og Jens Vangsgaard. 

1. Godkendelse af referat af mødet mandag 10. september 2012 

 

Der var et par  småjusteringer af referatet, som herefter blev godkendt, Knud laver et nyt 

referat med de ændringer, som skal indføres. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

3. Meddelelser (formand/kasserer) 

Geocaching: pga. flere misforståelser / brist i kommunikationen blev arrangementet aflyst i 

sidste øjeblik. ” Mange kokke fordærver maden” 

Vi skal have bedre styr på tilmeldinger, der udarbejdes en tjekliste. 

Udkast til ny folder: forslaget blev vedtaget, folderen skal stadig trykkes på samme papirtype 

som hidtil.  

Det første nationalpark byggeri, Svaneholmhus på Agger tange, blev indviet den 25.september 

2012. 

Nationalparken har haft besøg af Niels Wilhjelm, med efterfølgende debat på Stenbjerg Kro, Harry 

Hjaltelin gav et kort referat fra mødet. 

Foreningens kassebeholdning ser meget fornuftigt ud.  

 

4. Nationalpark Thy. Bestyrelsen /Råd. 

Der har været afholdt fællesmøde med  råd og bestyrelse, her er der et godt samarbejde. 

 

5. Opstilling af de kandidater til Rådet samt Nationalpark Thys bestyrelse 

En eventuel modernisering af sammensætningen, samt opstillingen blev diskuteret. 

 

6. Løbende aktiviteter 2012 

a. Stivogter (Finn/Gunhild): 

Stivogternes beskrivelse og bedømmelse af stierne var atter til diskussion, hvordan 

man eventuelt kunne gøre det, se eventuelt www.godadgang.dk  

Til orientering, stopper Kim den 30. november, hans afløser er endnu ukendt. 

Der vil blive afholdt stivogteraften den 20. marts 2013. 

b. Naturpleje den 23. sep. 2012, (Ove + Jens R) 

Der blev fjernet fyrretræer mellem egetræerne ved udsigtstårnet på Tvorupvej v 

Tvoruphul, eventuelt  afholdelse af en ekstra plejedag inden 1. April ? 

http://www.godadgang.dk/


Området kan godt kan trænge til det, der var 8 deltagere til arrangementet, - Ove og 

Jens R laver en lille artikel til hjemmesiden 

Forslag: kunne man eventuelt have et område hvor man er områdeplejer ? 

c. Foredrag 21/11. (Mona) 

Intet nyt. 

d. Nationalparkcenter. (Mona) 

Intet. 

e. Rosa Rugosa projektet. (Mona og Frede) 

Frede og Mona vil tage en tur mere i Stenbjerg, herefter evalueres der på projektet. 

f. Foto festival 2012 (Peer) 

Med hjælp fra Annette fik vi rejst et telt, der fungerede som udgangspunkt og læ for de 

ca. 40 som deltog i konkurrencen. 

Nationalparken var vært med sandwich og vand.  

g. Smag på Thy 15/9 (Knud) 

Man havde endnu ikke evalueret på arrangementet. 

Kogebogen der udgives med støtte fra overskuddet ”Smag på Thy” forventes i handlen 

inden jul. 

7. Gå i Gang i Nationalparken (Peer/Frede)  

Sidste tur i serien Gå i Gang, blev afholdt med Stenbjerg Landingsplads, som udgangspunkt. 

Der var 14 personer med på turen. 

Der evalueres på projektet her i efteråret. 

Forslag: Et eventuelt samarbejde med andre motions klubber,  kunne det være noget?  

 

8. Næste møde 

Julehygge torsdag 13/12 kl. 17 hos Harry og Else, Østergade 28  2. tv, 7700 Thisted. 

 

Eventuelt: 

Ingen bemærkninger 

 


