
Støtteforeningen Nationalpark Thy.  

Bestyrelsesmøde tirsdag den 31. maj 2011 klokken 16 VUC. Referat.  
 

Mødeleder: Jens Roesgaard 

Referent: Mie Buus 

Til stede: Knud Søgaard, Mona Kyndi, Jens Vangsgaard, Ove Jensen, Mie Buus og Frede 

Østergaard .  

Afbud fra Gunhild Nielsen, Finn Steffensen og Harry Hjaltelin. 

 

1. Godkendelse af referat fra møde den 20. april 2011 

Godkendt. 

      

2. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt; men Monas indlæg rykkes frem, da hun skal gå tidligt. 

 

3. Meddelelser 

a) Formanden. 

Intet. 

b) Kassereren. 

Intet. 

 

4. Nationalpark Thy. Bestyrelsen og Nationalparkrådet (Mona og Harry) 
Mona: Vedrørende nationalparkcenter - så foreligger der nu et udkast til arealplan for placering 

af nationalparkcenter. Centeret er for stort til at kunne placeres i Stenbjerg og en anden 

placering må overvejes. Der er altså ikke fundet nogen endelig placering til nationalparkcenteret 

endnu. Størrelsen på centeret skal være i overensstemmelse med de behov det skal opfylde. Det 

foreliggende udkast må bruges internt i baglandet; men må ikke komme ud til pressen. Vi kan 

således bruge det i forhold til den kommende ekskursion, som planlægges for at se på mulige 

placeringer af nationalparkcenter. 

Til samarbejdet mellem råd og bestyrelse. Der er nedsat et dialogforum. 

Med hensyn til det planlagte byggeri ved færgelejet på Agger Tange ligger der nu en 

byggetilladelse, og kommunen vil rive den eksisterende bygning ned samt renovere området. Et 

udkast til den fremtidige brug vil blive drøftet på næste møde i bestyrelsen. 

Til undersøgelsen vedrørende Vandet Sø. Der enighed om, at de nuværende forhold angående 

surfing og toiletforhold ikke er tilfredsstillende. Det er ikke lykkedes at komme frem til en enig 

anbefaling om at regulere surfing. Undersøgelsen har imidlertid givet en større viden om 

området. Rapporten kommer til at ligge på NPTs hjemmeside, hvor den kan læses og 

downloades.  

Oplæg fra forskningsgruppen blev udskudt til næste møde. Niels Odder, der er tovholder i 

forskningsgruppen, har tilkendegivet at man hellere vil vente til næste møde med behandlingen, 

hvis der er tidspres. 

Omkring Lodbjerg Fyr foreligger der et samarbejde vedr. brug af stedet til udstilling og andre 

formål bl.a. station for Nationalpark TV. Der er bevilliget 200.000 kr. til istandsættelse af fyret.  

Salg af merchandise. Der er vist interesse for produktion og salg af merchandise med NPT-logo 

på - herunder caps og t-shirts samt en vandrestav som fremstilles på Thy værkstedet.  

Jens: Rådet har sat et naturovervågningsprogram i gang. Omkring Vandet Sø er der meget delte 

meninger i rådet.  

 



5. Løbende aktiviteter. 

Annette vil gerne mødes og snakke muligheder for et mere formelt samarbejde. Hun inviteres 

med til næste bestyrelsesmøde. 

Der mangler foldere som Knud arbejder på at lave. 

a. Stivogter.  

Møde aflyst. 
b. Foredrag.  

Næste foredragsrække diskuteret. Rasmus Joensen er blevet kontakt men har ikke givet svar. 

Henning Enemark, Friluftrådet. Michael Stoltze er for dyr til at det kan komme ind under 

foredrag arrangeret sammen med Folkeuniversitetet.  

c. Naturpleje.  

Der mødte 9 personer op til aktivitet omkring bekæmpelse af hyben (Rosa Rogusa) Spændende 

og udbytte rig dag. Der blev ryddet et område på 60-70 m2, som blev klippet ned og rødderne 

blev gravet op. Jørgen Norskvist fortalte om planter. Man har snakket med Henrik om at 

forsøge bekæmpelse med vejsalt.  

Frede har lavet en rapport der beskriver projektet som lægges på vores hjemmeside.  

Mie spøger, om ikke der kan laves en lille kort beskrivelse med fotos fra dagen til at lægge ud 

på hjemmesiden. 

Ove planlægger næste projekt. 

d. Ekskursion vedr. placering af nationalparkcenter. 

Frede har lavet et forslag til tur for melemmer den 26/6 til besigtigelse af placeringer for 

nationalparkcenter. Turforslag drøftes i bestyrelsen. Det vedtages med enkelte ændringer og 

Frede korrigerer forslaget. Invitation sendes rundt til medlemmerne af Knud, og Mie tager sig 

af at invitationen lægges på hjemmesiden. Jens indleder turen og fortæller om formålet. 

e. Smag på Thy.  

Billetsalg godt i gang. Nikolaj Kirk og Mikkel Mårbjerg er kokke på middagen.  Der foreligger 

et foreløbigt menuforslag. Dato den 10. september.  

f. Kulturtur.  

Forslag til tur ved Jens med tema fra skudefart til kystfiskeri. Turen planlægges ved Klitmøller 

til engang i efteråret. Dato på næste møde. 

 

6. Hjemmeside. 

Mie orienterer om arbejdet med hjemmesiden. Den kører planmæssigt. Jens nævner, at der 

mangler en aftale med Jørgen Peter vedrørende vedligeholdelse af hjemmesiden.  

 

7. Fælles kalender. 

Frede foreslår en fælles kalender – elektronisk - hvor man med kode kan logge sig på og se de 

forskellige møde- og arrangementstidspunkter. Mie undersøger hvordan og melder tilbage på 

næste møde.  
 

8.   Næste møde. 

      21. juni kl. 16 på VUC. 

      Fællesspisning og grillaften den 29. juni klokken 17. 

 

9.  Eventuelt. 

Ove orienter at han planlægger at forlade arbejdet i grejbanken. Jens opfordrer til at der findes 

en anden i bestyrelsen, der kan træde ind. 

 


