Naturpark Tolne
03.12.2019

Møde i Naturparkrådet torsdag den 21. november 2019kl. 19.00-21.00
Mødet afholdes i Tolne Skovpavillon
Deltagere:
Jørgen Bing, Hjørring Kommune
Jakob Kofoed, VHM
Thomas Elgaard Jensen, Friluftsrådet
Yrsa Grunnet, DN
Judith Jensen, Foreningen Tolne Skovpavillon
Brian Wiehl, Tolne og Omegns Borgerforening
Henrik Hougaard, Tolne Skov

Referat:
1. Evaluering af indvielse
Generel tilfredshed og enighed om:
•

Det var en hyggelig dag

•

Meget positivt, at det var et fællesarrangementet, lavet i samarbejde mellem mange parter

•

Film i Stakladen var på et forkert tidspunkt – der var konflikt med kaffen 😊

•

Der var for få børn (eller for mange børnearrangementer)

•

Godt resultat i forhold til tilmeldinger til arbejdsgrupper

2. Opstart af arbejdsgrupper
Oversigt over tilmeldinger til arbejdsgrupperne (bilag 1 – udsendt sammen med dagsordenen)
Første møde for arbejdsgrupperne afholdes i Tolne Skovpavillon onsdag den 04.12.19 kl. 19-21. De
tilmeldte er inviteret direkte. Herudover inviteres på facebook og hjemmeside.
Til mødet orienterer Laus om Naturparkplanen og særligt om emnerne i planen. Herefter er der
mulighed for at gå ud i grupperne og lave konkrete aftaler om gruppernes fremtidige arbejde.
Der arbejdes videre med et forslag om, at Naturparkrådet stiller en elektronisk mulighed for
koordinering til rådighed for arbejdsgrupperne (arbejdet lægges evt. ind i formidlingsgruppen)

Jørgen, Yrsa, Jakob og en fra Tolne Skov deltager i mødet 4. december.
Judith sørger for øl og vand til mødet.
3. Logo. Drøftelse og godkendelse af Logo (bilag 2)
Logoet foreløbigt godkendt. Der kan arbejdes videre med logoet senere (fx for at følge op på
skrifttyper, skrifttykkelser og harmonien i logoet.
Logoet skal i princippet altid følges af Friluftsrådets logo
4. Skiltning
Skilte opsat ved kommunale indfaldsveje (fotos i bilag 3a og 3b – udsendt med dagsordenen).
Der er ikke opsat skilte ved Vejdirektoratets vej. Når der bliver det, udskiftes skilte ved de kommunale
veje, så skiltene bliver ens.
Laus orienterede om fælles brev til vejdirektoratet vedrørende skiltning ved naturparker i Danmark.
Udkast til brev vedhæftet referatet.
5. Udvikling af Danske Naturparker – Status vedr. Friluftsrådets ansøgning til Nordeafonden
Naturpark Tolne deltager i et af fire indsatsområder: Unge naturparkguider.
Laus og Helle udarbejder forslag til projektbeskrivelse for projektet.
Naturparkrådet overvejer, om de unge naturparkguider skal deltage i / præsenteres på naturmødet.
6. Suppleanter til Naturparkrådets medlemmer
Liste opdateret på mødet.
7. Eventuelt
Henrik: Tolne Skov arbejder med at åbne vejene i skoven lidt mere for publikum
Yrsa: Dejligt med brænde ved bålpladsen ved Skovpavillonen, men ærgerligt, at det bliver vådt. Laus
og Helle snakker med kommunens folk – kan der laves større halvtag til brænde?
Thomas sørger for orientering om naturpark Tolne og om arbejdsgruppemødet på Det grønne Råds
møde.
Naturparkrådet vil gerne have faglige emner på dagsordenen for rådets møder. Forslag om at starte
med geologi. Forslag om at besøge Brinkhusarealet på et møde i de lyse måneder.
Vi arbejder for – på den ene eller på den anden måde – at få et stort kort over naturparken op at
hænge ved skovpavillonen (udendørs/indendørs – til publikum/til arbejdsgrupperne).
Opfordring til alle om at melde afbud, hvis man ikke deltager i Naturparkrådets møder.

