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Generalforsamling den 22-3-07
Referat
1. Valg af dirigent
Der var mødt 30 medlemmer op til generalforsamlingen. Knud Lund blev foreslået
og valgt som dirigent.
2. Valg af stemmetæller
Ove Jensen og Hans Jørgen Kristensen blev foreslået og valgt som stemmetællere
3. Formandens beretning
Jens Roesgaard fremlagde en fyldestgørende og interessant beretning om
foreningens og bestyrelsens arbejde i det foregående år. Beretningen godkendt
uden kommentarer.. I den sammenhæng blev der gjort opmærksom på to
aktiviteter i foreningen: den 8/9 bliver der et arrangement med overskriften: Smag
på Thy. Dagen efter – den 9. september er det allerede nu besluttet at foreningen
igen i år deltager i arrangementet: Avis-motion.
Beretningen lægges endvidere ud på hjemmesiden
I forlængelse af beretningen blev bestyrelsens muligheder for at påvirke
ministerens beslutning ang. den endelige udpegning, der formentlig vil finde sted i
sommermånederne, når lovforslaget om nationalparker i Danmark er vedtaget.
4. Regnskabsaflæggelse
Regnskabet for 2006 blev fremlagt uden kommentarer.
5. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen punkter
6. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet fastholdes på de nuværende satser: kr. 100,00 for enkeltpersoner,
kr. 150,00 for husstandsmedlemskab samt kr. 500,00 for foreninger og firmaer.
7. Godkendelse af budget
Budgettet er baseret på en fremskrivning af udgifter og indtægter fra 2006.
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
På valg var Jens Roesgaard, Mona Kyndi og Knud Søgaard. Alle var villige til
genvalg. Som nye suppleanter blev foreslået Laurits Mortensen og Finn Steffensen.
Begge blev valgt med Laurids Mortensen som 1. suppleant.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Jon Johnsen blev genvalgt som revisor og Harry Hjaltelin genvalgt som
revisorsuppleant.
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10.Eventuelt
Der er stadige enkelte eksemplarer tilbage af plakaten Vinterlys – fotograferet af
Jens Kristian Kjærgaard. Plakaten, der koster 150 kr. kan købes ved henvendelse
til Mona Kyndi. 25% af beløbet fra salget går til foreningen.
Bestyrelsens har et ønske om og et behov for at kunne trække på nogle flere af
foreningens medlemmer. Vi vil således gerne have en liste over personer, der har
mulighed for at ”give en hånd” i forbindelse med forskellige praktiske
arrangementer/opgaver. Der lægges en ”ønskeliste” og en tilmeldingsblanket ud
på hjemmesiden.
Efter generalforsamlingen havde Thisted Bryghus sponsoreret en øl/vand til de
fremmødte.
Referatet er godkendt den

Dirigent:

Formand:

www.nationalparkThy–mensviventer.dk

