
Indkaldelse	  til	  møde	  i	  Støtteforeningen	  den	  16.	  juni	  kl.	  15	  på	  VUC	  mødelokale	  B01./Referat	  

1. Godkendelse	  af	  referat.	  
Godkendt	  
	  

2. Godkendelse	  af	  dagsorden.	  
Godkendt	  

3. Meddelelser	  fra	  formanden	  og	  kassereren.	  
Organiseringen	  af	  Støtteforeningens	  opgaver	  i	  forbindelse	  med	  indsamling	  af	  midler	  til	  opførelse	  af	  
Nationalpark	  center	  forventes	  først	  at	  kunne	  være	  færdig	  i	  august.	  Bodil	  orienterede	  om	  et	  møde	  
hvor	  hun	  bl.a.	  havde	  foreslået	  Naturstyrelsen	  at	  forsøge	  at	  organisere	  frivillige	  til	  at	  holde	  øje	  med	  
toilettet	  ude	  ved	  ”Agger	  børnestrand”,	  det	  var	  endt	  med	  et	  time	  out,	  forslaget	  var	  blevet	  opfattet	  
som	  støtteforeningens	  tilbud	  om	  at	  stå	  for	  renholdelse	  

4. Fra	  Støtteforening	  til	  Nationalparkens	  venner.	  
Arbejdet	  med	  at	  få	  involveret	  de	  mange	  frivillige	  på	  en	  måde	  så	  de	  føler	  sig	  endnu	  mere	  som	  
partner	  i	  Nationalparken	  er	  endnu	  ikke	  færdigudviklet,	  Annette	  vil	  blive	  inviteret	  til	  et	  b.møde	  efter	  
sommerferien,	  skal	  helst	  ikke	  være	  en	  tirsdag	  da	  det	  kolliderer	  med	  andre	  af	  Annettes	  gøremål.	  Alle	  
opfordres	  til	  at	  gennemtænke	  argumentationen	  for	  et	  tættere	  samarbejde	  	  mellem	  de	  to	  grupper.	  

5. Nyt	  fra	  nationalparkens	  bestyrelse	  og	  råd	  (har	  sendt	  udkastet	  af	  nationalparkplanen	  på	  fil	  til	  jer)	  
Den	  største	  nyhed	  var	  at	  bestyrelsen	  med	  stort	  flertal	  havde	  besluttet	  ikke	  at	  opdele	  Parken	  i	  Zoner	  
Søren	  Kiil	  Andersen	  har	  overtaget	  Gunda	  Odgaards	  plads	  i	  bestyrelsen.	  

6. Nationalparkcenteret	  –	  indsamling	  
Udsat	  til	  august	  	  

7. Løbende	  aktiviteter:	  
	  
a. Stivogter:	  	  Kun	  gode	  nyheder	  
b. Naturpleje,	  Det	  er	  nødvendigt	  med	  en	  ret	  hurtig	  opfølgning	  af	  bekæmpelsen	  af	  Brombær.	  
c. Gå	  i	  Gang:	  Frede	  havde	  det	  nye	  program	  for	  efteråret	  klar	  til	  omdeling,	  og	  kunne	  ”stolt”	  

refererer	  til	  en	  vellykket	  og	  velbesøgt	  forårs	  sæson.	  
	  

d. Summercamp	  
	  

Støtteforeningens	  opgave	  bliver	  som	  sidste	  år	  at	  assisterer	  ved	  ”Hø	  slånings	  projektet”	  der	  
afvikles	  samme	  sted	  som	  sidste	  år,	  nemlig	  på	  Kronenshede	  i	  Vang.	  Peer,Jørgen	  og	  Harry	  stiller	  
med	  Le,	  Peer	  og	  Harry	  kommer	  med	  hver	  2	  friskbagte	  rugbrød	  til	  frokost,	  Bodil	  og	  Grethe	  
kommer	  med	  kage	  til	  kaffen.	  
	  

8. Evt.:Forslag	  om	  eventuelt	  at	  holde	  ”høstfesten”	  den	  25.8	  ude	  ved	  den	  nye	  store	  Shelter	  på	  sydsiden	  
af	  Nors	  Sø.	  Hvis	  den	  er	  færdig	  til	  den	  tid	  og	  ledig,	  ellers	  som	  aftalt	  ved	  Vandet	  sø.	  Harry	  står	  for	  Grill	  
mens	  Peer	  aftaler	  med	  slagter	  hvad	  der	  skal	  lægges	  på.	  Tilmelding	  til	  Peer	  
	  
Ref.	  Harry	  


