
Støtteforeningen	  Nationalpark	  Thy	  
	  
	  
Formandens	  beretning.	  
	  
Lidt	  historik:	  	  

For	  de	  der	  ikke	  er	  klar	  over	  det	  så	  havde	  nogle	  ildsjæle	  indkaldt	  til	  stiftende	  generalforsamling	  for	  
Støtteforeningen	  Nationalpark	  Thy	  på	  Snedsted	  Skole	  den	  14/11	  2005	  klokken	  19.00	  til	  21.30	  

Initiativtagere:	  	  Ove	  Jensen,	  Jens	  Roesgaard,	  Mona	  Kyndi	  

Antal	  deltagere.	  60	  personer	  var	  mødt	  op.	  Herudover	  har	  mange	  vist	  interesse,	  men	  har	  ikke	  haft	  
mulighed	  for	  at	  deltage	  i	  aften.	  

Følgende	  blev	  valgt	  ind	  i	  bestyrelsen:	  	  

Ove	  Jensen	  (48	  stemmer)	  

Niels	  Jørgen	  Pedersen	  (27	  stemmer)	  

Jens	  Roesgaard	  (44	  stemmer)	  

Mona	  Kyndi	  (44	  stemmer)	  

Knud	  Søgaard	  Pedersen	  (34	  stemmer)	  

Suppleanter:	  

Maibritt	  Søvsøe	  Carstens	  (22	  stemmer)	  

Karsten	  Krogh	  Pedersen	  (13	  stemmer)	  

	  

	  

	  
	  
Indledning:	  
På	  vort	  første	  bestyrelsesmøde	  blev	  bestyrelsen	  konstitueret	  i	  marts	  måned!	  
Undertegnede	  fortsatte	  som	  formand,	  Peer	  Nannestad	  Møller	  som	  næstformand,	  -‐	  Bodil	  
Gyldenkerne	  som	  sekretær,	  	  Jørgen	  Toft	  som	  kasserer,	  Jens	  Roesgaard	  ansvarlig	  for	  foredrag,	  Ove	  



Jensen	  ansvarlig	  for	  stivogter	  samt	  naturpleje,	  Harry	  Hjaltelin	  som	  den	  praktiske	  gris	  der	  altid	  
skulle	  stå	  til	  rådighed	  for	  andre	  opgaver,	  -‐	  Grethe	  Hangaard	  og	  Jan	  Bang	  som	  suppleanter!	  
	  
Medlemmer:	  
Vi	  har	  i	  dag	  	  50	  personlige	  medlemmer,	  55	  husstandsmedlemskaber	  	  samt	  9	  firmaer,	  -‐	  i	  alt	  114	  
medlemmer,	  -‐	  det	  er	  en	  lille	  fremgang,	  det	  kommer	  kassereren	  nærmere	  ind	  på.	  
	  
Bestyrelsen	  består	  af:	  
Formand,	  Frede	  Østergaard	  
Næstformand,	  Peer	  Nannestad	  Møller	  
Kasserer,	  Jørgen	  Toft	  
Sekretær,	  Bodil	  Gyldenkerne	  
Bestyrelsesmedlem,	  Ove	  Jensen	  
Bestyrelsesmedlem,	  	  Harry	  Hjaltelin	  
Bestyrelsesmedlem,	  Jens	  Roesgard	  
Suppleant,	  Grethe	  Hangaard	  
	  
Revisor:	  Jon	  Johnsen	  	  
Revisorsuppleant:	  Ole	  Vestergaard	  
	  
Hjemmesiden:	  	  
Hjemmesiden	  der	  fik	  en	  modernisering	  I	  starten	  af	  2011,	  den	  kører	  rigtigt	  fint	  vi	  har	  mange	  
besøgende,	  60-‐100	  personer	  om	  dagen,	  -‐	  det	  er	  meget	  fint,	  -‐	  vi	  synes	  Jørgen	  Peter	  Kjeldsen	  har	  
gjort	  et	  fint	  stykke	  arbejde	  med	  hjemmesidens	  opbygning,	  -‐	  den	  er	  let	  at	  betjene	  for	  vores	  gæster.	  
	  
Netværkssamarbejde:	  
Vi	  her	  i	  SNPThy	  havde	  for	  et	  par	  år	  siden	  taget	  initiativ	  at	  der	  for	  tilsvarende	  foreninger	  i	  værende	  
og	  kommende	  national-‐	  og	  naturparker	  blev	  dannet	  et	  netværk.	  Medlemmer	  af	  dette	  netværk	  er	  i	  
dag:	  Lille	  Vildmose,	  Mols	  Bjerge,	  Skjern	  Å.	  	  
Lille	  Vildmose	  har	  en	  aktiv	  forening	  omkring	  Lille	  Vildmose.	  	  
Vi	  synes	  i	  SNPThy	  at	  vi	  indtil	  videre	  kan	  have	  glæde	  at	  dette	  lille	  netværk,	  som	  indtil	  videre	  bruges	  
til	  erfaringsudveksling.	  Hvad	  netværket	  ”udvikler”	  sig	  til	  er	  svært	  at	  sige,	  men	  vi	  ser	  tiden	  an,	  så	  
indtil	  videre	  er	  vi	  med	  i	  samarbejdet.	  
	  
Naturplejeprojekter:	  
I	  starten	  af	  foråret	  indgik	  ve	  en	  aftakle	  med	  Naturstyrelsen	  om	  at	  adoptere	  ni	  gravhøje	  der	  ligger	  i	  
skovområdet	  mellem	  Faddersbøll	  og	  Nørhå!	  
Det	  er	  et	  stort	  stykke	  arbejde	  der	  vil	  tage	  lang	  tid	  da	  der	  er	  en	  masse	  af	  selvsåede	  træer	  og	  buske,	  
-‐	  vores	  største	  udfordring	  ar	  nok	  de	  mange	  Brombær	  der	  gror	  på	  et	  par	  stykke	  af	  dem,	  -‐	  vi	  forsøger	  
igen	  at	  samle	  folk	  til	  den	  12.	  april	  hvor	  vi	  tager	  en	  tørn	  igen!	  



Vi	  mener	  det	  er	  et	  godt	  projekt	  da	  det	  er	  maget	  synligt	  det	  arbejde	  der	  udføres	  på	  stedet!	  
	  

Gå	  I	  Gang	  i	  Nationalparken:	  

VI	  hen	  over	  året	  haft	  24	  gåture	  i	  Nationalparken	  med	  ca.	  750	  deltagere,	  det	  er	  vi	  meget	  godt	  
tilfreds	  med,	  det	  er	  over	  30	  gæster/gang!	  til	  turene	  bruger	  vi	  Frivillige	  Formidler	  fra	  NPT	  der	  
fortæller	  og	  det	  område	  vi	  bevæger	  os	  ud	  i,	  -‐	  det	  er	  en	  stor	  del	  af	  oplevelsen	  med	  fortællingen,	  
-‐	  en	  stor	  tak	  til	  de	  frivillige	  fra	  NPT!	  

Foredrag:	  

Vi	  havde	  besøg	  af	  fotograf	  og	  forfatter	  Jens	  Skriver	  fra	  Lille	  Vildmose	  her	  i	  efteråret,	  det	  var	  en	  
stor	  oplevelse,	  der	  kom	  desværre	  ikke	  mere	  end	  14	  personer,	  -‐	  dem	  der	  kom	  fik	  en	  stor	  
oplevelse	  med	  hjem!	  

Stivogtere:	  	  

Støtteforeningen	  har	  fået	  overdraget	  at	  koordinere	  stivogterne	  i	  Nationalpark	  Thy,	  vi	  har	  54	  
stk.	  i	  alt,	  -‐	  der	  kommet	  godt	  styr	  på	  alle	  stierne	  således	  vi	  kan	  skrive	  elektronisk	  ud	  til	  alle,	  det	  
gør	  det	  meget	  lettere	  for	  alle.	  Vores	  stier	  i	  NPT	  ser	  meget	  fine	  ud	  generelt,	  -‐	  folk	  der	  bruger	  
dem	  har	  stor	  respekt	  for	  at	  det	  skal	  se	  pænt	  og	  naturligt	  ud!	  En	  stor	  tak	  til	  stivogterne	  der	  yder	  
et	  stort	  bidrag	  til	  vore	  Nationalpark	  ser	  så	  flot	  ud!	  

Summercamp	  i	  Nationalparken:	  

Unge	  studerende	  fra	  AUC	  i	  Ålborg	  kommer	  her	  hver	  sommer	  på	  summercamp,	  	  sidste	  år	  var	  
her	  23	  personer,	  -‐	  her	  var	  der	  arrangementer	  hver	  dag,	  -‐	  vi	  hjalp	  med	  naturpleje	  ude	  
nærheden	  af	  Vang,	  -‐	  vi	  skulle	  instruere	  de	  unge	  menneske	  i	  at	  høste	  med	  le,	  det	  gik	  rigtig	  fint,	  
alle	  var	  meget	  motiveret	  og	  arrangeret,	  -‐	  vi	  har	  meldt	  os	  til	  projektet	  igen	  her	  i	  2015.	  

	  

Maj	  –	  oktober	  2011	  Rosa	  Rogusa	  Projektet	  –	  Stenbjerg	  
Forsøgsprojekt	  med	  fokus	  på	  metoder	  til	  bekæmpelse	  af	  Rosa	  Rogusa	  i	  to	  forsøgsområder	  ved	  
Stenbjerg.	  Projektet	  var	  koordineret	  af	  Støtteforeningen	  i	  samarbejde	  med	  Naturstyrelsen	  og	  
Nationalpark	  Thy,	  der	  var	  fast	  tilknyttet	  gruppe	  bestående	  af	  ca.	  10	  frivillige	  personer,	  -‐	  projektet	  
er	  stoppet	  da	  vi	  mener	  det	  er	  en	  opgave	  der	  næsten	  er	  umuligt	  at	  løse	  med	  de	  bare	  næver,	  -‐	  her	  
skal	  der	  sættes	  andre	  resurser	  ind,	  -‐	  maskiner	  eller	  kemi	  er	  nok	  den	  bedste	  løsning,	  -‐	  der	  skal	  snart	  
ske	  noget	  da	  planterne	  breder	  sig	  helt	  vildt	  derude,	  det	  bliver	  en	  trussel	  med	  åre	  for	  
Nationalparken.	  	  

Nationalpark	  TV:	  



Her	  bidrager	  vi	  med	  forskellige	  indslag	  ind	  imellem,	  -‐	  vi	  glæder	  os	  meget	  over	  den	  store	  interesse	  
der	  er	  for	  vores	  Nationalpark	  Tv.,	  vi	  får	  mange	  tilkendegivelser	  for	  hvor	  glade	  man	  er	  for	  
programmet.	  

Indsamling	  til	  det	  nye	  Nationalparkcenter:	  
Støtteforeningen	  har	  sagt	  ja	  som	  indsamler	  til	  vores	  nye	  Nationalparkcenter	  i	  Nr.	  Vorupør,	  vi	  
forventer	  indsamlingen	  starter	  i	  løbet	  af	  2015,	  -‐	  her	  vil	  vi	  kontakte	  firmaer,	  foreninger,	  fonde	  og	  
private	  personer	  om	  at	  donere	  midler	  til	  det	  nye	  Nationalparkcenter.	  

Vi	  er	  selvfølgeligt	  meget	  tilfredse	  med	  placeringen	  i	  Nr.	  Vorupør,	  -‐	  vi	  mener	  det	  er	  det	  perfekte	  
sted,	  her	  kommer	  der	  en	  masse	  af	  gæster	  i	  forvejen,	  -‐	  et	  stort	  tillykke	  og	  tak	  til	  bestyrelsen	  
Nationalpark	  Thy	  for	  den	  gode	  beslutning!	  	  

Ferie	  og	  Fritid	  Herning	  Messecenter:	  

Vi	  deltog	  også	  som	  frivillige	  til	  at	  stå	  på	  turistforeningens	  stand	  	  i	  	  Messecenter	  Herning,	  -‐	  her	  var	  
der	  fuld	  run	  på	  alle	  dage,	  -‐	  vi	  deltog	  i	  Herning	  hvor	  der	  vi	  alt	  i	  alt	  ca.	  70.000	  besøgende,	  -‐	  det	  var	  en	  
lidt	  broget	  udstilling	  i	  Herning	  da	  vi	  delte	  stand	  med	  Jyllands	  Akvariet	  her	  havde	  man	  en	  
fiskekutter	  med	  på	  standen,	  -‐	  vi	  synes	  vores	  Nationalpark	  Thy	  druknede	  fuldstændig	  i	  fisk	  m.v.,	  -‐	  vi	  
fik	  trods	  alt	  uddelt	  ca.	  1000	  brochurer	  over	  Nationalpark	  Thy,	  -‐	  der	  var	  stor	  interesse	  for	  vores	  
Thylandia	  Snaps	  kan	  vi	  oplyse.	  

Nationalparkplanen	  2016-‐2022:	  

Vi	  har	  haft	  forskellige	  arbejdsopgaver	  m.h.t.	  den	  nye	  nationalparkplan,	  -‐	  det	  har	  været	  spændende	  
at	  kunne	  sidde	  og	  påvirke	  de	  forskellige	  beslutning	  med	  Nationalparkens	  udvikling	  i	  fremtiden,	  -‐	  vi	  
har	  siddet	  i	  forskellige	  grupper	  alt	  i	  forhold	  til	  de	  forskellige	  interesser	  vi	  har,	  -‐	  projektet	  afsluttes	  
alt	  i	  alt	  i	  løbet	  af	  efteråret.	  

Afslutning:	  

Det	  var	  formandens	  beretning,	  -‐	  han	  vil	  gerne	  slutte	  med	  at	  takke	  for	  det	  gode	  samarbejde	  der	  har	  
været	  i	  bestyrelsen,	  -‐	  alle	  har	  bidraget	  med	  stor	  ildhu	  og	  interesse,	  -‐	  det	  har	  været	  dejligt	  at	  være	  
sammen	  med	  jer,	  -‐	  også	  en	  stor	  tak	  til	  administrationen	  i	  NPT,	  	  Naturstyrelsen	  Thy,	  de	  Frivillige	  
Nationalparkværter	  samt	  stivogtere	  i	  Nationalparken,	  -‐	  tak	  for	  et	  godt	  samarbejde	  til	  jer	  alle!	  

	  

Mvh.	  

Frede	  Østergaard	  	  	  

	  


