Støtteforeningen Nationalpark Thy
Frivilligaktiviteter 2011
Formandens beretning.
Indledning:
På vort første bestyrelsesmøde blev bestyrelsen konstitueret. Måske lidt utraditionelt, idet Jens i
de sidste par år havde ønsket at stoppe som formand også denne gang meddelte, at han gerne
ville at der skulle findes en anden. Jeg var indstillet på at påtage mig dette men som ny i
bestyrelsen, så jeg dette som en lidt voldsom start. Derefter blev det besluttet Jens skulle være
formand indtil udgangen af 3 kvartal 2011 derefter næstformand resten af perioden og jeg var
næstformand indtil udgangen af 3 kvartal 2011 derefter formand resten af perioden, - derfor står
jeg her i dag.
Medlemmer:
Vi har i dag 46 personlige medlemmer, 55 husstandsmedlemskaber samt 7 firmaer, - i alt 108
medlemmer, - det er en lille fremgang, det kommer kassereren nærmere ind på.
Bestyrelsen:
Bestyrelsen består af:
Formand, Frede Østergaard
Næstformand, Jens Roesgaard
Kasserer, Knud Søgaard
Sekretær, Mie Buus
Bestyrelsesmedlem, Ove Jensen
Bestyrelsesmedlem, Harry Hjaltelin
Bestyrelsesmedlem, Jens Vangsgaard
Suppleant, Finn Steffensen
Suppleant, Gundhild Nielsen
Revisor: Jon Johnsen
Revisorsuppleant: Ole Vestergaard
Hjemmesiden:
Hjemmesiden der fik en modernisering i starten af 2011 kører rigtigt fint vi har mange besøgende,
50-80 personer om dagen, - det er meget fint, - vi synes Jørgen Peter Kjeldsen har gjort et fint
stykke arbejde med hjemmesidens opbygning, - den er let at betjene for vores gæster.
Netværkssamarbejde:

Vi her i SNPThy havde for et par år siden taget initiativ at der for tilsvarende foreninger i værende
og kommende national- og naturparker blev dannet et netværk. Medlemmer af dette netværk er i
dag: Lille Vildmose, Mols Bjerge, Skjern Å og Sydfyns Øhav. I Vadehavet findes vist ingen forening.
Ud over Mols Bjerge og Thy som i dag er nationalparker, ser det nok lidt blandet ud for de øvrige.
Lille Vildmose bliver næppe aldrig, men har til gengæld en aktiv forening omkring Lille Vildmose.
Skjern Å her må siges at fremtiden er temmelig uvis og det samme kan siges om Sydfyns Øhav. Vi
synes i SNPThy at vi indtil videre kan have glæde at dette lille netværk, som indtil videre bruges til
erfaringsudveksling. Hvad netværket ”udvikler” sig til er svært at sige, men vi ser tiden an, så indtil
videre er vi med i samarbejdet.
Naturplejeprojekter:
Maj – oktober 2011 Rosa Rogusa Projektet – Stenbjerg
Forsøgsprojekt med fokus på metoder til bekæmpelse af Rosa Rogusa i to forsøgsområder ved
Stenbjerg. Projektet er koordineret af Støtteforeningen (Frede Østergaard, Ove Jensen og Mona
Kyndi). Samarbejde med Naturstyrelsen og Nationalpark Thy. Fast tilknyttet gruppe bestående af
ca. 10 frivillige personer.
Nationalpark TV:
Vi har bidraget til temaudsendelse i Nationalpark TV, - her har vi på det sidste fortalt om Rosa
Rugosa samt Skots Glostilk, - det blev et fint indslag, - Mona og Frede lagde krop til udsendelsen!
25.10.2012 Naturpleje – Lyngby Hede
Rydning af bjergfyr i et mindre hedeområde vest for Svankjær. Støtteforeningen
(Bestyrelsesmedlem Ove Jensen). 6 deltagere
Natur-& Kulturformidling
18.08.2011 – Se Strandsnerlen ved Stenbjerg
En vandretur ud fra Stenbjerg Landingsplads med ”besigtelse” af den Skotske Lostilk og en større
bevoksning af Strandsnerle. Støtteforeningen (Mona Kyndi) i samarbejde med Jørgen Nordkvist
(BFN) og Søren Telling (DN) . 7 deltagere)

21.10 2011 – Skudefartens betydning for Klitmøller
Støtteforeningen (Bestyrelsesmedlem Jens Vangsgaard) i samarbejde med Nationalpark Thy og
Frivillignetværket. 14 deltagere

Aktiviteter
25.06.2011 . Placering af Nationalparkcenter Thy - Hvor og hvorfor?
Støtteforeningen (tovholdere Jens Roesgaard og Frede Østergaard) inviterede på en søndagstur
med besigtigelse af nogle af de steder, der er i forslag til placering af det kommende
nationalparkcenter; nord og syd for Klitmøller, Bøgested Rende, Hawblink og Stenbjerg
Landingsplads. Besigtigelsen gav anledning til gode drøftelser om de mange hensyn, der
skal/tages, før den endelige placering fastlægges. Vejret var i det bedste hjørne og den medbragte
madpakke blev nydt i solskin. 15 personer deltog.
10.09.2011. Femte udgave af ”Smag på Thy”
175 gæster til gourmetmiddag på Stenbjerg Kro, med den kendte kokkeduo Nicolaj Kirk og Mikkel
Mårbjerg. Støtteforeningen (bestyrelsesmedlemmerne Knud Søgaard og Mie Buus) står bag
arrangementet i samarbejde med Museet for Thy og Vester Hanherred, Stenbjerg Kro og lokale
producenter.
22. 10.2012 Geocaching og affaldsindsamling omkring Stenbjerg Landingsplads – CITO Event
Støtteforeningen Nationalpark Thy ved bestyrelsesmedlem Harry Hjaltelin. Ca 70 deltagere, - der
blev indsamlet ca. 2500 kg affald, - et godt projekt der gentages igen i år.

Bogen ”Nationalpark Thy”:
Som en glæde for mange mennesker i og uden Thy har udgivelsen af bogen ”Nationalpark Thy, - en
natur i særklasse” at forfatterne og fotografen Jens Chr. Kjærgaard og Karsten Bjørnskov
Christensen været den helt store bog. Da vi i SNPThy blev anmodet om en donation besluttede vi
enstemmigt at bevilge/skænke kr. 10.000 som et sponsorbidrag til udgivelse af bogen, bestyrelsen mener bogen rammer lige det kerneområde vi arbejder med til dagligt i vores frivillige
arbejde i Støtteforeningen.

Ferie og Fritid Bella Centret samt Herning Messecenter:
Vi deltog også som frivillige til at stå på vores stand i Belle Centret samt Messecenter Herning, her var der fuld run på alle dage, - vi deltog i Herning hvor der vi alt i alt ca. 64.000 besøgende, det var en lidt broget udstilling i Herning da vi delte stand med Jyllands Akvariet her havde man en
fiskekutter med på standen, - vi synes vores Nationalpark Thy druknede fuldstændig i fisk m.v., - vi
fik trods alt uddelt ca. 3000 brochurer over Nationalpark Thy, - der var stor interesse for vores
Thylandia Snaps kan vi oplyse.

Forelæsningsrække
6 foredrag om Nationalpark Thy:


27.01.2011 Viljen til Nationalpark Thy v. Leder af Nationalpark Thy Else Østergaard
Andersen



24.02.2011 Naturen i Nationlpark Thy i ord og billeder ved klitplantør og medarbejder i
Nationalpark Thy Ib Nord Nielsen



24.03.2011 De små og store fortællinger – om de kulturhistoriske spor i Nationalpark Thy
Ved museumsleder Jytte Nielsen – Museet for Thy og Vester Hanherred



27.09.2011 Erhvervslivet i relation til Nationalpark Thy ved Regionsdirektør i Niras Thorkild
Nedergaard



24.10.2011 Nationalpark Thy som ramme for et aktivt friluftsliv ved afdelingsleder ved
Friluftsrådet Henning Enemark



10.11.2011 Danske Nationalparker Myter og Muligheder ved biolog og forfatter Michael
Stoltze.

De fem første foredrag arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet. De sidste foredrag
arrangeret i samarbejde med Nationalpark Thy, Biologisk Forening Nordvestjylland og Danmarks
Naturfredningsforening.
Mellem 30-45 deltagere pr. gang
(Tovholdere fra Støtteforeningen – Jens Roesgaard, Frede Østergaard og Mona Kyndi)

