Referat fra møde i Støtteforeningen den 3. december 2014.
Deltagere: Grethe, Frede, Ove, Harry, Peer, Jens, Jørgen, Jan og Bodil
1. Referatet fra den 22. oktober 2014 blev godkendt.
2. Dagsordenen blev godkendt.
3. Meddelelser:
Nyt fra formanden: Frede og Jens var til Møde i Lille Vildmose vedr.
Nationalparker. Det blev en god dag med spændende oplæg. Else
Østergaard holdt et meget godt indlæg, som gav efterfølgende en fin debat.
Nyt fra kassereren: Det kostede 1500 kr. at have jan Skriver til at holde
foredrag. Der er 34.500 kr. på kontoen.
4. Støtteforeningens rolle vedr. indsamling:
Det var planen, at Jens og Frede skulle mødes med Ejner Frøkjær på mødet i
Lille Vildmose, men Ejner deltog ikke, så mødet er udsat til senere.
5. Nationalparkplanen:
Frede er med i erhvervsgruppen. Jens og Bodil er med i friluftsliv. Der
holdes møder i grupperne indtil den 26. februar, hvor der afholdes
workshops om planen.
6. Nationalpark Bestyrelse og Råd.
Bestyrelse:
Navn på Centeret skal overvejes indtil næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen
fik godkendt en ny forretningsorden, så den passer til virkeligheden.
Naturstyrelsen står nu for regnskabet. Det blev godkendt at ansætte en
sekretær, der skal aflaste Else og løse en masse forefaldende opgaver.
Hjemmesiden bliver fortsat styret af Naturstyrelsen, da der er for mange
opgaver der skal løses lige nu.
Sandflugtsprojektet bliver støttet med et seminar.
Bestyrelsen støttede ideen med ”Et Naturmøde”, men ønsker ikke at stå for
arrangementet.
Det har ikke været møde i Rådet siden sidst.
7. Løbende aktiviteter:
Stivogter: Der er 39 vogtere, der ønsker at få en jakke. Der er 9 vogtere
med i alt 11 stier, der ikke har svaret. Ove vil sende brev ud med

sneglepost til alle stivogtere, med ønsket om at de vil sende deres mail adr.
og telefon nummer tilbage til ham, så det fremover bliver lettere at holde
styr på vogterne.
Ove er også i gang med at revidere stivogterfolderen, den skulle gerne være
klar til næste møde.
Foredrag: Vi nåede frem til, at Jens spørger Ditte, om hun kan/vil holde
oplæg til vores generalforsamling. Emnet skal være noget om
Naturstyrelsens langsigtede planer og mulige sammenfald med
Nationalparkplanen.
Naturpleje: Opgaven med frilægning af de 9 gravhøje, er en noget større
opgave end vi lige regnede med. Ove indkalder til en arbejdsdag inden jul.
Frede tager arbejdsudstyr med.
8. Gå i Gang: Frede lægger program sammen med Thisted Seniormotion,
Thisted Kommunes Lise Volder Kjærgaard. Programmet skal være klar så
tidligt som muligt, da det skal i trykke med arrangementskalenderen.
9. Generalforsamlingen: Afholdes den 23. marts kl. 19.30 på VUC. Simon
Kollerup og Torsten Schack deltager. Frede, Jørgen, Jens og Bodil er på valg.
Alle melder tilbage til Frede inden næste møde.
10.

Næste møde: Frede har udsendt en mødekalender for 2015. Der kom
nogle rettelser, så Frede sender en ny mødekalender med ud sammen
med referatet.
Næste møde: Bliver den 3. februar kl. 15.00 på VUC.

11.
Evt: Frede er kommet ind i Skinnerups Vandrehjems bestyrelse, her er
det meningen han skal være med til at skabe et tættere samarbejde mellem
NPT og Skinnerup Vandrehjem.

