
Indkaldelse	  til	  møde	  i	  Støtteforeningen	  den	  12.	  maj	  2015	  på	  VUC	  mødelokale	  B01./	  referat.	  

	  

1. Godkendelse	  af	  referat.	  
Referatet	  godkendt	  med	  bemærkning	  om	  at	  man	  hellere	  ville	  modtage	  referatet	  som	  
vedhæftet	  fil	  hvilket	  hermed	  imødekommes.	  
	  

2. Godkendelse	  af	  dagsorden	  
Godkendt.	  

3. Meddelelser	  fra	  formanden	  –	  der	  bliver	  videresendt	  nogle	  mails	  til	  information	  
Den	  lækre	  kage	  som	  vi	  fik	  på	  forrige	  møde	  og	  som	  vi	  også	  fik	  i	  dag	  er	  efter	  formandens	  
mening	  for	  dyr,	  200	  kr.	  /	  gang,	  så	  vi	  prøver	  med	  en	  turnus	  ordning	  blandt	  medlemmerne,	  
Per	  lægger	  ud!	  Forslaget	  om	  at	  deltage	  i	  Ngo	  konferencen	  i	  København	  arrangeret	  af	  
”event	  firmaet	  Inger	  Fair”	  blev	  droppet,	  i	  stedet	  arbejdes	  der	  på	  til	  efteråret	  at	  lave	  et	  
lokalt	  arrangement,	  evnt.	  med	  hjælp	  ad	  samme	  firma.	  
Bodil	  har	  videresent	  2	  mails,	  dels	  et	  udkast	  til	  indsats	  områder	  for	  frivillige	  og	  et	  om	  
muligheden	  af	  at	  søge	  midler	  til	  aktivering	  af	  ældre	  med	  natur	  opgaver.	  
Bodil	  efterlyser	  kommentarer	  til	  begge	  mails.	  

4. Fra	  Støtteforening	  til	  Nationalparkens	  venner	  
I	  Årsberetningen	  for	  2014	  opregner	  Else	  antallet	  af	  frivillige	  til	  ca.	  200	  pers.	  Med	  mange	  
forskellige	  gøremål,	  altså	  ikke	  kun	  de	  frivillige	  Nationalpark	  værter.	  Dette	  store	  antal	  har	  
bl.a.	  ført	  til	  en	  diskussion	  om	  hvordan	  disse	  mennesker	  kunne	  få	  en	  mere	  formel	  
”indflydelse”	  i	  ”styrelsen”	  af	  parken.	  Det	  har	  så	  ført	  til	  en	  diskussion	  om	  Støtteforeningen	  
event.	  skulle	  ændre	  struktur	  til	  noget	  man	  kunne	  kalde	  for	  Nationalparkens	  venner.	  
Støtteforeningen	  er	  jo	  formeldt	  rep.	  i	  både	  råd	  og	  bestyrelse.	  Diskussionen	  er	  i	  sin	  vorden	  
og	  der	  arbejdes	  videre	  med	  problematikken.	  	  

5. Nyt	  fra	  nationalparkens	  bestyrelse	  og	  råd.	  
Arbejdet	  med	  Nationalpark	  planen	  forløber	  godt,	  diskussionerne	  om	  bl.a.	  zoneringerne	  er	  
blevet	  mindre	  ”religiøse”	  og	  både	  formand	  og	  Jens	  var	  ret	  fortrøstningsfulde	  med	  hensyn	  
til	  det	  endelige	  resultat	  

6. Løbende	  aktiviteter:	  
a. Stivogter	  

Ove	  konstatere	  at	  der	  næsten	  var	  udsolgt	  af	  stier	  og	  eneste	  uløste	  problem	  var	  hvordan	  
man	  sikrede	  at	  Stivogterne	  kunne	  få	  fat	  på	  turfolderene	  så	  de	  kunne	  holde	  ”kasserne”	  
fulde.	  Han	  arbejder	  stadig	  med	  at	  løse	  problemerne,	  han	  prøve	  med	  en	  ny	  ”snak”	  med	  
Ole	  Riis.	  I	  øvrigt	  roste	  han	  styrelsens	  mandskab	  for	  hurtig	  reaktion	  på	  vogternes	  
indberetninger.	  	  

b. Naturpleje	  
Intet	  nyt,	  men	  Ove	  holder	  et	  vågent	  øje	  med	  Brombæerne.	  

c. Gå	  i	  Gang	  
Frede	  kunne	  berettet	  om	  stigende	  deltagelse	  og	  havde	  allerede	  efterårets	  program	  
klar,	  så	  han	  efterlyste	  indledere	  til	  de	  enkelte	  ture,	  ”han	  påstår	  at	  det	  ikke	  skræmmer	  



folk	  væk	  selvom	  det	  fremgår	  af	  programmet	  hvem	  der	  holder	  indlednings	  prædiken”	  
Der	  var	  også	  behov	  for	  at	  få	  sat	  et	  system	  i	  verden	  så	  det	  var	  mulighed	  for	  samkørsel,	  
samt	  at	  de	  som	  ikke	  havde	  bil	  kunne	  få	  lift.	  Frede	  og	  Per	  arbejder	  videre	  at	  løse	  
opgaven.	  

d. Summercamp	  
Støtteforeningen	  har	  som	  bekendt	  lovet	  at	  ”adopterer”	  tirsdagen	  den	  23.6..	  
Programmet	  er	  endnu	  ikke	  fastlagt	  men	  vi	  hører	  selvfølgelig	  snarest	  om	  hvad	  man	  
forventer	  af	  os.	  Vi	  ved	  at	  Campen	  i	  år	  skal	  afvikles	  fra	  Sårup.	  Vi	  har	  også	  lovet	  eventuelt	  
at	  hjælpe	  med	  transport	  af	  udstyr	  fra	  Nordvest	  Safari	  til	  Sårup	  hvis	  ønsket.	  

e. Temadag	  i	  samarbejde	  med	  BFN	  
Programmet	  løber	  af	  stablen	  den	  19.9.	  på	  VUC	  	  
Vores	  indsats	  består	  i	  en	  underskudsgaranti	  på	  1000	  kr.	  samt	  at	  skulle	  stå	  for	  salg	  af	  øl	  
og	  vand,	  hvor	  foreningen	  kan	  beholde	  et	  eventuelt	  overskud	  fra	  samme	  

7. Evt	  
	  	  	  	  	  	  	  Her	  blev	  der	  givet	  udtryk	  for	  at	  turen	  til	  Bovbjerg	  fyr	  havde	  været	  særdeles	  vellykket	  og	  
man	  var	  imponeret	  af	  den	  gejst	  og	  ildhu	  de	  mange	  frivillige	  lagde	  for	  dagen,	  det	  kunne	  kun	  
inspirerer	  os	  til	  fornyet	  indsats.	  	  
Næste	  møde	  som	  planlagt	  den	  16.6.	  
”Høstfest”	  fastlagt	  til	  den	  25.8.	  program	  fastlægges	  efter	  Vejret	  
	  
Ref	  Harry	  


