
 
 
 
 
 
Referat fra møde i Støtteforeningen den 22. oktober 2014:  
 
Deltagere: Grethe, Frede, Jens, Ove, Jørgen og Bodil 
Afbud fra: Peer og Jan. 
 

1. Referatet blev godkendt. 
 
2. Dagsordenen blev godkendt. 
 
3. Meddelelser fra formanden: 

Frede har været sammen med et par ”gamle thyboer”, der har boet i Ran-
ders i flere år. De besøgende havde været på tur i Nationalparken for første 
gang, de havde indlogeret sig på Hotel Hanstholm i tre dage, - de var/blev 
meget overraskede og begejstrede over alt det der er sket i det kæmpe-
mæssige område, en særlig oplevelse var Isbjerget ved Nors Sø hvor man 
kan nyde freden og roen uden at blive forstyrret af ”motorstøj”. 
 
Frede og Bodil har skrevet et udkast til brev til NPT’s bestyrelse. Frede har 
vist det til Jon Johnsen. Jon mener ikke, det nu er muligt at skille National-
parkfonden fra Naturstyrelsen. Efter en diskussion frem og tilbage, blev vi 
enige om at Frede, Harry og Bodil mødes med Ejner Frøkjær, hvor brevets 
indhold diskuteres.  
Harry laver et par tilføjelser/rettelser som han sender til Frede inden det 
fremsendes til Ejner Frøkjær. 
Ejner skal have udkastet inden mødet. 
 
  
Vi vil invitere Simon Kollerup og Torsten Schack Pedersen til vores general-
forsamling til marts, hvor vi vil tage problematikken op vedr. Nationalpark-
fonden op som selvstændig fond. 
 

         Nyt fra kassereren: Der er 37.500 kr. på kassen. 
 
 
 
 
 



 
4. Støtteforeningens rolle som indsamler til det nye Nationalparkcenter. 

Bodil og Frede havde været til møde med Else Østergaard og Esben Kolding 
Bro i NPT, - her blev det drøftet hvordan man evt. kan iværksætte en ind-
samling. 
 
EKB, NPT har lavet et fint udkast på/til en folder, - den blev præsenteret på 
mødet.  
Indsamlingen sættes i bero indtil vi ved noget mere om indhold og samar-
bejdsparter. 
. 

5. Nationalparkplanen: Det er 75 indkomne forslag. Der er nedsat 6 arbejds-
grupper. Der er een med fra Rådet i alle arbejdsgrupper. Man regner med 7 
– 10 deltagere i hver gruppe. 

 
6. Nyt fra Rådet: Der var møde i Rådet den 20. okt.  

Nationalparkplanen var på ( se under pkt. 5) 
Centeret: Her var partnerskaberne ikke helt på plads, - man forventer det er 
på plads ultimo dec. 2014 
Støtteforeningens indsamling – er heller ikke helt på plads. 
Budget: Her var en diskussion om prioritering. Rådet mener, at Sandflug-
tens historie skal opprioriteres, - Støtteforeningen er enig med Rådet på det 
punkt. 
Støtteforeningen ønsker at naturovervågning bør opprioriteres. 
NPT får nu en selvstændig hjemmeside da Naturstyrelsen har problemer 
med at håndtere opgaven, - her skal NPT’s bestyrelse tage den endelige be-
slutning. 
Erhvervsrådet vil holde et arrangement i løbet af vinteren, så erhvervslivet 
inddrages noget mere i processen med nationalparkplanen. 
Der er 2 lodsejere, der ikke ønsker ar være med omkring projektet ved 
Vang Sø. Der ønskes så et mindre projekt hvor de to lodsejere ikke er invol-
veret.  
Navnet på Centeret blev diskuteret, her vil man nok vælge en konkurrence 
som ved Svanholmhus. 
Der har ikke været afholdt møde i bestyrelsen siden sidst. Vi regner med at 
få de samme emner op i Bestyrelsen som i Rådet.  
 

7. Løbende aktiviteter: 
Stivogtere: Ove er godt i gang med at få styr på stivogterne. Det viser sig, 
at der er flere ”fri” stier. Der er udarbejdet to foldere/opgavelister til stivog-
terne. Ove er i gang med at samle opgaverne i en folder. 
Foredrag: Det var et godt foredrag af Jan Skriver, men desværre var der kun 
14 tilhører. 
Naturpleje af gravhøjene. Det er en noget større opgave, end vi lige havde 
regnet med. Frede foreslog, at vi fik prof. hjælp. Ove vil tale med Anne So-
phie om det er muligt, Naturstyrelsen, tager den første omgang, eller hvad 
der ellers er muligt. Vi hører nærmere, når Ove har fundet ud af noget. 
 
Seminar om fremtidens danske nationalparker i Vildmose Foreningen 
den 14. nov. 
Frede, Jens, Ejner og Else deltager i seminaret. 



 
 
 
 
 

8. Gå i Gang: Der har været 650 deltagere i år, med 26 deltagere i gennemsnit 
     Frede har haft en artikel i Nordjyske. 

Lise Volder Kærgaard Jensen fra Thisted Kommune overtager Bodils delta-
gelse i planlægningen af Seniorturerne til foråret. 
 

9. Næste møde: Den 3. december kl. 16 hos Jørgen, Lunegårdsvej 37 i Sned-
sted. Ægtefæller er velkomne til julefrokosten efter mødet. 

 
 
10. Evt. 

Vi ønsker at afholde generalforsamling i uge 13, - marts måned 2015, uge-
dagen er lidt uvist alt efter hvornår Simon Kollerup og Torsten Schach Pe-
dersen kan. 
Frede laver udkast til en mødeplan for 2015 når vi har planerne for Råds-
møderne og møderne i NPT’s bestyrelse for 2015, - gerne hvis det muligt til 
næste gang vi mødes. Vi satser på at lægge møderne om tirsdagen kl. 15. 

     
Referent: Bodil   

 
 


