
 
 
 
 
 
Støtteforeningen Nationalpark Thy. 
 
Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 26. april 2012 kl.16 VUC . 
 
Til stede: Knud Søgaard, Jens Vangsgaard, Ove Jensen, Jens Roesgaard, Harry Hjaltelin, Mona 
Kyndi, Frede Østergaard, Finn Steffensen, Gunhild Nielsen og Peer Nannestad Møller. 
 
Mødeleder: Frede Østergaard 
Referenter: Frede Østergaard og Peer Nannestad Møller 
 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 6. marts  2012  
Godkendt. 

 
2. Godkendelse af dagsorden.   

Godkendt, med tilføjelse af nyt punkt 3 og orientering fra grejbank. 
 

3. Meddelelser fra ( formand / kasserer ) 
Kort gennemgang af årets generalforsamling, samt økonomien. 

 
4. Konstituering af bestyrelsen. 

 
a. Valg af formand. 

Frede Østergaard valgt. 
 

b. Valg af næstformand. 
Jens Roesgaard valgt. 
 

c. Valg af sekretær. 
Peer Nannestad Møller valgt. 

 
d. Valg af kasserer. 

Knud Søgaard valgt. 
 

5. Nationalpark Thy. Bestyrelse/Råd  ( Mona/ Harry ) 
Mona orienterede kort omkring Cowi, som har udarbejdet rapport omkring 
Nationalparkcentret. 



Mona meddelte hun træder ud af bestyrelsen i Nationalpark Thy til dec. 2012. 
 

6. Løbende aktiviteter 
a. Stivogter (Finn / Gunhild)  

Der er pt. 6 ledige stier uden vogter, Finn foreslog at der kunne laves nye stier i 
området ved / på skydebanen i Klitmøller, der mangler ligeledes en opsummering af 
afmærkningerne på skydebanen hvor skiltene når der skydes skal/bør ”lægges ned” 
således de besøgende i/på skydebanen ikke bliver misinformeret.  
Mona foreslog at man kunne blive stivogter for en dag på de stier, som udgår fra 
centeret i Stenbjerg, de kunne så komme med en tilbagemelding om hvordan de har 
opfattet det at være stivogter.  
 

b. Naturpleje ( Ove ) 
Ove fortalte om naturplejedagen den 1. April, hvor 28 personer mødte op ved Jens 
Søndergaards hus for at fjerne uønsket vegetation. 
  

c. Foredrag  ( Mona ) 
Der er pt. ikke planlagt foredrag da de for det meste foregår i vinterhalvåret.  
 

d. Nationalparkcentret ( Mona Harry ) 
Der er planlagt en ekskursion med Rådet samt bestyrelsen for Nationalpark Thy’s 
bestyrelse til England hvor man skal besigtige Centrer der matcher det vi planlægger 
her i Thy. 
 

e. Samarbejdet med kystbyerne ( Frede ) 
Frede har kontaktet Mona Mark angående et samarbejdet med kystbyerne, Frede og 
Jens Roesgaard deltager i det næste møde i gruppen. 
 

f. Rosa Rugosa projektet. ( Mona og Frede ) 
Mona indkalder til ”arbejdshygge” mandag den 14. maj kl. 18.00, - der vil blive indkøbt 
lidt ”hyggemad” til de deltagende frivillige. 
 

g. Grejbank ( Ove ) 
Ove oplyste at han ønsker at udtræde fra bestyrelsen i Grejbank Nordvest, vi prøver 
på at finde en afløser for Ove. 
Ove tager kontakt med Hans Oddershede, Klitmøller om at indtræde i bestyrelsen, - 
hvis det ikke lykkes vil Harry Hjaltelin overtage jobbet. 

 
7. Gå i Gang i Nationalparken ( Frede ) 

Frede orienterede om projektet, som er for ældre motionister ( 60 + ) målet er at 
komme ud i naturen og få en kort fortælling om stedet  og en gåtur på ca. 4 km. Det 
afholdes i samarbejde med Thisted Kommune. 
Peer og Frede ser på turene ved førstkommende lejlighed. 
 

8. Næste møde. 
Mandag den 14. Kl.16:00 Signalhuset i Stenbjerg. 
Efter mødet er de Rosa Rugosa aften med andre frivillige, Frede sørger for de 
redskaber/værktøjer vi råder over. 
Sommerarrangementet for bestyrelsen afholdes mandag den 18. juni på et ubestemt 
sted i/ved Bulbjerg (programmet følger senere).  
 



9. Eventuelt.  
Knud fortalt om Fiskehusets planer for sommeren, hvor tanken er at lokale 
producenter kan få mulighed for at komme med deres produkter. 
 
Peer havde en forespørgsel fra Carsten Krog, om hjælp til afholdelse af Fotofestivals 
fotosprint, som tænkes afholdt ved Nors Sø den 29. september. Vi får Carsten til at 
komme med et mere specifikt ønske.  
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