
Formandens	  beretning	  til	  generalforsamling	  i	  Støtteforeningen	  14.	  marts	  2016.	  

	  

Efter	  generalforsamlingen	  i	  marts	  2015	  konstituerede	  bestyrelsen	  sig,	  således	  at	  jeg	  
blev	  valg	  til	  formand,	  med	  den	  klausul,	  at	  vi	  fremover	  skulle	  have	  kollektiv	  ledelse.	  
Peer	  Nannestad	  Møller	  blev	  valgt	  til	  næstformand,	  Jørgen	  Toft	  blev	  valgt	  til	  kasser,	  
Harry	  Hjaltelin	  blev	  valgt	  til	  sekretær,	  Jens	  Roesgaard	  har	  stået	  for	  foredrag	  og	  
temadage,	  Ove	  Jensen	  for	  naturpleje	  og	  stivogtere,	  Frede	  Østergaard	  har	  stået	  for	  
Gå	  i	  Gang	  ture	  i	  Nationalparken	  og	  den	  store	  opgave	  at	  koordinere	  indsamlingen	  til	  
støtte	  til	  vores	  nationalparkcenter.	  Grethe	  Hangaard	  og	  Lisbeth	  Pilgaard	  blev	  valgt	  
som	  suppleanter,	  de	  har	  deltaget	  i	  alle	  møder	  og	  har	  støttet	  godt	  op,	  hvor	  der	  har	  
været	  behov,	  f.eks.	  ved	  Gå	  i	  Gang	  og	  summer	  campen.	  Jeg	  synes,	  den	  kollektive	  
ledelse	  har	  fungeret	  godt.	  Alle	  har	  været	  aktive	  og	  gjort	  en	  stor	  indsats.	  Det	  skal	  I	  
have	  en	  stor	  tak	  for!	  

Støtteforeningen	  har	  43	  personlige	  medlemmer,	  68	  husstandsmedlemmer	  og	  6	  
firmamedlemsskaber.	  På	  sidste	  års	  generalforsamling	  blev	  bestyrelsen	  opfordret	  til	  
at	  arbejde	  på	  at	  få	  flere	  medlemmer.	  Vi	  skulle	  også	  arbejde	  på	  et	  tættere	  
samarbejde	  med	  Nationalparken.	  	  Vi	  har	  kombineret	  begge	  opgaver	  under	  vores	  
arbejde	  med	  indsamlingen	  til	  Nationalparkcenteret.	  Når	  man	  støtter	  indsamlingen,	  
bliver	  man	  automatisk	  medlem	  at	  Støtteforeningen.	  Esben	  og	  Frede	  har	  stået	  
sammen	  om	  opstarten	  af	  indsamlingen.	  	  

Vi	  har	  afholdt	  9	  møder.	  

Der	  er	  faste	  punkter	  til	  hvert	  møde	  +aktuelle	  emner.	  

De	  faste	  punkter	  er:	  

Nyt	  fra	  Bestyrelse	  og	  Råd:	  Her	  gør	  Jens	  og	  jeg	  rede	  for,	  hvad	  der	  er	  sket	  og	  hvad	  der	  
skal	  ske	  i	  Nationalparkens	  bestyrelse	  og	  råd.	  Her	  har	  Støtteforeningens	  bestyrelse	  
mulighed	  for	  at	  komme	  med	  ideer	  og	  inspiration	  til	  Jens	  og	  mig.	  	  	  	  

Vi	  har	  deltaget	  i	  arbejdsgrupper	  under	  udarbejdelsen	  af	  nationalparkplanen.	  Vi	  har	  
været	  mange	  frivillige,	  der	  har	  deltaget	  i	  arbejdet.	  Nationalparkplanen	  blev	  vedtaget	  
den	  19.	  januar.	  Jeg	  synes,	  vi	  er	  nået	  frem	  til	  en	  god	  plan,	  der	  kan	  bruges	  og	  som	  vi	  
kan	  være	  bekendt.	  



Vi	  er	  også	  kommet	  videre	  med	  Nationalparkcenteret.	  Esben	  Broe	  har	  lagt	  et	  stort	  
arbejde	  i	  projektbeskrivelsen.	  Med	  en	  så	  flot	  projektbeskrivelse,	  må	  det	  være	  muligt	  
at	  få	  nogle	  fonde	  til	  at	  støtte	  os.	  Vi	  tror	  på,	  at	  centeret	  stå	  klar	  en	  gang	  i	  2017.	  

Naturpleje:	  Vi	  har	  afholdt	  2	  naturplejedage.	  Her	  har	  vi	  brugt	  tiden	  med	  at	  blotlægge	  
6	  gravhøje	  nær	  Tyskerbakken.	  Gravhøjene	  kan	  nu	  ses,	  men	  vi	  er	  nødt	  til	  at	  afholde	  
flere	  naturplejedag,	  for	  at	  holde	  blotlægningen	  ved	  lige.	  Det	  er	  hyggelige	  dage,	  som	  
jeg	  kan	  anbefale	  at	  deltage	  i.	  Vi	  regner	  med	  mindst	  2	  naturplejedage	  igen	  i	  år.	  	  

Stivogtere:	  Ove	  har	  haft	  et	  stort	  arbejde	  med	  at	  få	  styr	  på	  både	  stier	  og	  vogtere.	  Alle	  
stierne	  har	  nu	  en	  vogter.	  Naturstyrelsen	  vil	  ikke	  længere	  dele	  foldere	  ud	  til	  
standerne	  ved	  stierne.	  Ove	  er	  ved	  at	  finde	  en	  løsning	  på	  uddeling	  af	  foldere.	  

	  

Gå	  i	  Gang:	  Seniorturene	  om	  tirsdag	  formiddage	  har	  været	  en	  stor	  succes.	  Der	  har	  
være	  næsten	  1100	  deltagere	  med	  på	  turene.	  Der	  har	  været	  en	  del	  gengangere	  på	  
turene,	  men	  hver	  gang	  har	  der	  været	  nye	  deltaget,	  også	  turister.	  Det	  er	  dejligt	  med	  
sådan	  en	  opbakning.	  Frede	  og	  Grethe	  er	  nu	  i	  gang	  med	  planlægningen	  af	  
programmet	  for	  foråret.	  

Foredrag/	  temadag:	  Den	  19.	  september	  afholdt	  vi	  en	  temadag	  i	  samarbejde	  med	  
BFN.	  Temadagen	  hed:	  Nationalpark	  Thy	  under	  lup	  –	  set	  med	  naturens	  øjne.	  Det	  blev	  
en	  meget	  spændende	  dag,	  med	  mange	  interessante	  oplæg.	  Ca.	  100	  deltog	  på	  
temadagen.	  

Hjemmesiden:	  Vi	  har	  afsluttet	  vores	  samarbejde	  med	  Jørgen	  Peter	  ?.	  Peer	  Nannerup	  
Møller	  har	  overtaget	  opgaven.	  Hjemmesiden	  er	  under	  udvikling,	  den	  er	  nu	  
overskuelig	  og	  let	  at	  finde	  rundt	  i.	  Vi	  har	  fået	  undersøgt,	  hvor	  mange,	  der	  er	  inde	  på	  
hjemmesiden.	  (hvor	  mange	  var	  det	  nu,	  det	  er?)	  

Det	  var	  de	  faste	  punkter.	  

Vi	  har	  haft	  gang	  i	  mange	  andre	  aktiviteter:	  

Indsamlingen:	  Støtteforeningen	  sagde	  ja	  til	  at	  stå	  for	  den	  lokale	  indsamling	  til	  
Nationalparkcenteret.	  Vi	  tror,	  det	  bliver	  lettere	  at	  få	  fondsmidler,	  når	  fondene	  kan	  
se,	  at	  der	  er	  lokal	  opbakning.	  Frede	  er	  styrmand	  for	  den	  store	  opgave	  i	  samarbejde	  
med	  Esben	  Broe.	  Vores	  mål	  for	  indsamlingen	  er	  1	  mill.	  Kr.	  For	  at	  nå	  1	  mill.	  Har	  vi	  søgt	  
hjælp	  hos	  Michael	  Ruby.	  Hvis	  I	  går	  ind	  på	  indsamlings	  hjemmeside,	  kan	  I	  se,	  hvor	  
prof.	  den	  er.	  Vi	  er	  allerede	  nået	  over	  200	  000	  kr.	  Vi	  er	  godt	  i	  gang	  med	  at	  kontakte	  



virksomheder,	  foreninger	  og	  private.	  Den	  største	  donation	  er	  indtil	  videre	  
Sparrekassen	  Thy,	  der	  dobler	  alle	  donationer	  under	  10	  000	  kr.	  op.	  

Summercamp:	  Igen	  i	  2015	  havde	  vi	  et	  samarbejde	  med	  Naturstyrelsen	  og	  
Nationalparken	  om	  en	  summercamp	  i	  uge	  25	  for	  studerende.	  Vi	  var	  med	  til	  at	  slå	  hø	  
og	  komme	  med	  kage.	  Det	  var	  igen	  en	  dejlig	  dag.	  Campen	  var	  en	  succes.	  Flere	  af	  de	  
studerene	  fik	  lyst	  til	  at	  komme	  tilbage	  til	  Thy.	  For	  nogle	  af	  de	  studerene	  var	  det	  
første	  gang	  de	  var	  i	  Thy,	  de	  var	  meget	  begejstrede	  for	  naturen	  her.	  Vi	  regner	  med	  at	  
deltage	  igen	  i	  2016.	  

Toiletvogn:	  Friluftsrådet	  gav	  mulighed	  for	  at	  søge	  midler	  til	  at	  få	  flere	  ud	  i	  naturen.	  
Vi	  valgte	  at	  søge	  om	  støtte	  til	  en	  toiletvogn,	  så	  flere	  seniorer	  kan	  komme	  med	  på	  
vores	  Gå	  i	  Gang	  ture.	  Mangel	  på	  toiletter	  er	  en	  barriere	  for	  mange	  mennesker	  til	  at	  
komme	  ud.	  Naturstyrelsen	  har	  nedlagt	  mange	  af	  deres	  toiletter.	  Med	  det	  mobile	  
toilet	  giver	  det	  os	  en	  frihed	  til	  at	  lægge	  turene	  på	  nye	  ruter.	  

Nu	  vi	  er	  ved	  toiletter,	  er	  vi	  også	  i	  gang	  med	  at	  få	  genåbnet	  toilettet	  ved	  den	  lange	  
mole	  på	  Agger	  Tange	  –	  ved	  ”børnestranden”.	  Toilettet	  har	  været	  nedlagt	  i	  nogle	  år,	  
men	  er	  stadig	  anvendeligt.	  Vi	  vil	  i	  samarbejde	  med	  Agger	  Aktive	  finde	  en	  løsning	  på	  
det.	  Det	  er	  vigtigt	  med	  et	  toilet	  derude,	  da	  der	  kommer	  mange	  turister	  derude	  om	  
sommeren.	  	  

På	  sidste	  års	  generalforsamling	  deltog	  Simon	  Kollerup	  og	  Torsten	  Schack.	  Vi	  spurgte	  
dem	  bl.a.,	  hvorfor	  Nationalparken	  ikke	  fulgte	  med	  i	  pris	  og	  lønreguleringen.	  Begge	  
lovede	  at	  gå	  tilbage.	  Det	  viste	  sig,	  at	  det	  var	  en	  fejl.	  Vi	  har	  foreløbig	  fået	  100	  000	  kr.	  
ud	  af	  det.	  Der	  arbejdes	  stadig	  på,	  at	  få	  en	  forklaring	  på,	  hvordan	  tingene	  hænger	  
sammen.	  

Det	  hvad	  jeg	  havde	  at	  berette.	  

Jeg	  vil	  endnu	  en	  gang	  takke	  min	  bestyrelse	  for	  deres	  indsats.	  	  

	  

	  

	  

	  


