Mens vi venter
Støtteforeningen for Nationalpark Thy

Generalforsamling
Mandag den 20. februar 2006 kl. 19
på
Snedsted Skole.

Referat
1. Valg af dirigent
Ole Westergaard valgt enstemmigt

2. Valg af stemmetæller
Ole Westergaard konstaterer indledningsvist at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.
Betty Boesen og Flemming Andersen er valgt som stemmetællere

3. Formandens beretning
Formand Jens Roesgaard fremlægger formandsberetning. Beretningen indeholder en redegørelse for
bestyrelsens konstituering og foreløbige virke. Der redegøres endvidere for aktiviteter i de tre faste
udvalg: Økonomiudvalg, aktivitetsudvalg og PR-udvalg. Af gode grunde har bestyrelsen brugt en
del tid på at afklare sin arbejdsform og lægge linier for sit virke.
Beretningen lægges i sin helhed ud på foreningens hjemmeside.
Beretningen giver anledning til en positiv og konstruktiv debat, hvor der især diskuteres:
Hvordan kan man arbejde på at få flere medlemmer?
Hvordan undgår vi at forskellige interessegrupper (her den lokale følgegruppe og støtteforeningen)
ikke får koordineret deres indsats?
Status for det nationale arbejde vedr. nationalparker i DK og en vurdering af Thy´s chancer

4. Regnskabsaflæggelse
Kasserer Knud Søgaard fremlægger det reviderede regnskab for 2005. Lægges ud på hjemmesiden.
Fremlægger endvidere det aktuelle medlemstal der når man sammenlægger personlige og
husstandsmedlemskaber er XX. Herudover er der 9 firma-/foreningsmedlemskaber.
www.nationalparkThy–mensviventer.dk

Mens vi venter
Støtteforeningen for Nationalpark Thy
5. Behandling af indkomne forslag
Ingen.
6. Godkendelse af budget
Budgettet kører ud fra princippet – tæring efter næring. Budgettet er godkendt. Det skal overvejes
om der evt. kan søges midler via fonde. Foreningen har dog ikke som formål at samle penge, men at
understøtte aktiviteter.

7. Fastsættelse af kontingent for 2007
Kontingentet fortsætter uændret i 2007:
Personligt medlemskab: 100 kr
Husstandsmedlemsskab: 150 kr
Firma- og foreningsmedlemskab: 500 kr

8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer på lige år, 3 på ulige år og 2 suppleanter hvert år. På valg til
bestyrelsen er Ove Jensen og Niels Jørgen Pedersen. Ove Jensen modtager genvalg. Niels Jørgen
Jensen ønsker ikke at genopstille pgr. Af arbejdspres i andre sammenhænge.
Hans Jørgen Kristensen foreslås til bestyrelsen.
Ove Jensen og Hans Jørgen Kristensen er valgt. Som suppleanter foreslås Maibritt S. Carstens og
Carsten Krogh Pedersen. Begge er valgt som suppleanter.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Jon Johnsen genvælges som revisor.
Harry Hjaltelin genvælges som revisorassistent.

10. Eventuelt
Muligheden for sponsorater bør undersøges.
Næste aktivitet er lørdag den 8/4 fra ca. 9.30 – 15.00, hvor der afholdes en inspirationsdag med
henblik på at nedsætte arbejdsgrupper i foreningens regi. Program følger.
På skovens dag den 10. maj vil foreningen forsøge om at få mulighed for at være til stede og på den
måde forsøge at skaffe nye medlemmer.
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Bestyrelsen konstitueres på det førstkommende bestyrelsesmøde den 6/3.
Efter generalforsamlingen var afviklet var foreningen vært ved en øl/vand. I forlængelse af dette var
Helle Hegelund Knudsen fra NIRAS inviteret til at holde et oplæg baseret på den erhvervs og
velfærdsøkonomske analyse. Oplægget var interessant og gav anledning til en rigtig god diskussion
i forhold til hvad der kan være et muligt og bæredygtigt scenarium for den kommende Nationalpark
Thy.
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