
	  
	  

Referat	  fra	  mødet	  i	  Støtteforeningen	  tirsdag	  den	  20.	  oktober	  kl.	  15	  på	  VUC	  lokale	  C05.	  

Fraværende:	  Lisbeth	  Pilgaard	  

Referat:	  Udarbejdet	  af	  Frede	  Østergaard	  

1. Godkendelse	  af	  referat:	  Referat	  godkendt	  
	  

2. Godkendelse	  af	  dagsorden:	  Formanden	  vil	  have	  indført	  et	  punkt	  om	  Nationalparkplan	  under	  7	  a,	  
ellers	  er	  resten	  godkendt	  
	  

3. Nyt	  fra	  formanden:	  Bodil	  har	  ikke	  skrevet	  til	  vores	  to	  lokale	  folketingsmedlemmer	  som	  aftalt	  på	  
sidste	  møde	  vedr.	  	  "Nyttejobs",	  -‐	  der	  er	  i	  forvejen	  mange	  tiltag	  i	  den	  retning	  undervejs,	  -‐	  der	  er	  nu	  
forhandlinger	  i	  folketinget	  om	  netop	  nyttejobs,	  -‐	  vi	  håber	  der	  kommer	  en	  ny	  lov	  der	  tager	  højde	  for	  
de	  forventninger	  vi	  har	  her	  i	  Thy	  således	  vi	  kan	  få	  flere	  tiltag	  i	  gang	  her	  i	  Nationalpark	  Thy.	  
Fremsendte	  brev	  fra	  Simon	  Kollerup	  vedr.	  "Status	  for	  regulering	  af	  Nationalparkens	  bevilling"	  blev	  
drøftet,	  det	  skal	  ligeledes	  drøftes	  på	  rådsmødet	  den	  21.	  oktober.	  	  
Vi	  får	  i	  2016	  7,6	  mill.	  mod	  de	  7,5	  mill.	  vi	  får	  i	  dag,	  -‐	  vi	  synes	  stadig	  det	  er	  for	  lidt	  da	  vi	  er	  den	  
Nationalpark	  der	  kan	  tilbyde	  mest	  for	  vores	  besøgende	  og	  derfor	  bør	  den	  også	  have	  mest	  i	  
driftstilskud.	  Det	  vi	  også	  er	  meget	  skeptiske	  overfor,	  -‐	  hvor	  er	  PL-‐reguleringen	  blevet	  af??	  
	  

4. Nyt	  fra	  kassereren:	  Der	  er	  indkøbt	  en	  buskrydder	  samt	  udgifter	  på	  toiletvogn,	  -‐	  udgifterne	  på	  
toiletvognen	  får	  vi	  dækket	  af	  Friluftsrådet.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  D.d.	  er	  der	  en	  kassebeholdning	  på	  kr.	  35.570,70	  	  

	  
5. Nyt	  fra	  Nationalparkcenter	  indsamlingen:	  Der	  er	  udarbejdet	  en	  flyer	  samt	  ansøgningsbrev	  til	  

virksomheder	  samt	  foreninger,	  ligeledes	  arbejdes	  der	  med	  en	  T-‐shirts	  der	  skal	  sælges	  i	  centret,	  T-‐
shirten	  bliver	  udstyret	  med	  logoer	  m.v.,	  -‐	  T-‐Shirten	  skal	  gerne	  sponsoreres	  af	  et	  lokalt	  firma	  således	  
Støtteforeningen	  ikke	  skal	  være	  økonomisk	  ansvarlig	  for	  den.	  
Indsamlingens	  projektet	  skal	  fremlægges	  på	  Rådsmødet	  den	  21.	  oktober	  af	  FØ.	  	  
	  

6. Nyt	  fra	  Peer	  og	  hjemmesiden:	  Peer	  havde	  et	  udkast	  med	  på	  den	  nye	  hjemmeside,	  -‐	  der	  skal	  
ændres	  lidt	  på	  farverne,	  ellers	  ser	  meget	  fornuftigt	  ud,	  -‐	  vi	  forventer	  den	  snart	  går	  i	  luften	  da	  vi	  
mangler	  den	  meget	  i	  vores	  daglige	  arbejde.	  
	  

7. Forberedelse	  til	  Råd	  og	  Bestyrelse	  –	  Der	  er	  kommet	  svar	  fra	  Simon	  Kollerup:	  Rådet	  skal	  drøfte	  
budget	  2016	  samt	  Nationalpark	  TV,-‐	  det	  fungerer	  stadig	  ikke	  ordentligt,	  -‐	  JR	  oplyser	  der	  skal	  være	  
offentlig	  hørring	  vedr.	  Nationalparkplanen	  den	  5.	  november	  på	  Landbrugscentret	  i	  Silstrup.	  
Jan	  Christensen	  forlader	  Rådet,	  -‐	  vi	  ved	  ikke	  hvem	  der	  kommer	  ind	  i	  stedet.	  
NPT	  Bestyrelse:	  Orientering	  findes	  under	  punkt	  3.	  
	  



	  
	  
7a.	  Nationalparkplanen:	  Bodil	  har	  udleveres	  et	  eksemplarer	  til	  alle	  i	  bestyrelsen,	  hun	  påpeger	  side	  
75	  +	  83	  +	  90,	  vi	  er	  enige	  om	  vi	  drøfter	  det	  på	  næste	  møde.	  
	  	  

8. Løbende	  aktiviteter:	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  a.	  Stivogter:	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Vi	  mangler	  stadig	  folder	  i	  de	  opsatte	  kasser,	  -‐	  der	  er	  ikke	  kommet	  skred	  i	  det,	  -‐	  Ove	  har	  
	   forsøgt	  at	  ringe	  til	  de	  involverede	  men	  forgæves,	  -‐	  Ove	  arbejder	  videre	  med	  sagen.	  Peer
	   efterlyser	  "En	  stivogters	  opgave"	  til	  hjemmesiden,	  -‐	  den	  bliver	  fremskaffet	  af	  Ove.	  

Ove	  forslår	  vi	  genopbygger	  den	  bro	  der	  er	  fjernet	  på	  Tandlægevej	  ved	  Ringbæk,	  broen	  går	  til	  en	  
lille	  ø	  i	  en	  smuk	  sø,	  -‐	  det	  er	  et	  utroligt	  flot	  sted	  der	  besøges	  af	  mange	  skolebørn	  samt	  brudepar	  
der	  gerne	  vil	  fotograferes	  i	  naturen,	  -‐	  vi	  er	  alle	  enige	  om	  Ove	  tager	  kontakt	  med	  Naturstyrelsen	  
og	  høre	  om	  det	  er	  noget	  vi	  må,	  -‐	  det	  kunne	  være	  et	  fint	  projekt.	  	  

	  	  	  	  	  b.	  Naturpleje:	  Vi	  har	  som	  sagt	  indkøbt	  en	  Buskrydder,	  -‐	  det	  er	  et	  uundværlig	  stykke	  værktøj,	  -‐	  	  	  	  
næste	  gang	  vi	  har	  Naturpleje	  skal	  buskrydderen	  køre	  hele	  tiden	  da	  den	  kan	  bruges	  af	  alle.	  

	  	  	  	  	  c.	  Gå	  i	  Gang:	  Årets	  sidste	  gåtur	  var	  i	  Stenbjerg,	  her	  var	  der	  56	  deltager,	  Jørgen	  Toft	  formidler,	  -‐	  	  	  
det	  gjorde	  han	  rigtigt	  fint,	  -‐	  efter	  gåturen	  var	  der	  25	  der	  spiste	  frokost	  på	  Stenbjerg	  Kro,	  -‐	  det	  var	  en	  
fin	  afslutning,	  -‐	  i	  år	  har	  der	  været	  1020	  deltager	  på	  vores	  ture,	  -‐	  der	  har	  været	  en	  meget	  stor	  
fremgang	  	  

	  
9. Evt.:	  Fra	  Skinnerup	  Vandrehjem	  roser	  man	  meget	  Nationalpark	  Thy,	  -‐	  Gitte	  går	  så	  langt	  hun	  siger	  

"det	  er	  Danmarks	  bedste	  flotteste	  nationalpark	  og	  naturpark",	  -‐	  her	  fungerer	  alt	  optimalt,	  -‐	  det	  
oplyser	  Frede	  der	  sidder	  i	  bestyrelsen	  for	  vandrehjemmet.	  	  
	  

10. Næste	  møde:	  Mandag	  den	  14.12.2015	  kl.	  16.00	  ved	  Else	  og	  Harry	  i	  Østergade	  

	  

	  

	  


