Støtteforeningen Nationalpark Thy
Generalforsamling den 25. marts 2009
Formandens beretning.
Jeg vil gerne byde velkommen til denne den 4. ordinær generalforsamling i Støtteforeningen Nationalpark Thy.
Når man ser tilbage på 2008 og 1. kvartal af 2009, har det på mange måder været en
noget speciel perioden for støtteforeningen. I perioden har vi været noget afventende, og
det har præget vort arbejde.
Fra april 2008 og 16 uger frem var bekendtgørelsen om Nationalpark Thy i høring. Der var
gjort et flot stykke informationsarbejde fra ministeriets og Statsskovdistrikt Thys side, et
informations- og debathæfte og 3 offentlige møder. Støtteforeningen indgav et høringssvar, hvor vi primært havde bemærkninger til nationalparkbestyrelsens sammensætning
og til Nationalparkrådet. Bemærkningen vedrørende bestyrelsens sammensætning gav os
den ønskede plads i bestyrelsen.
Som foreslået flere gange af undersøgelsesprojektets formand Ejner Frøkjær blev
nationalparken så indvies den 26. august. En særdeles flot indvielse, der fandt sted ved
Nors Sø og blev foretaget af Statsministeren. Alt var i top, det flotteste augustvejr, masser
af mennesker, det blev en rigtig folkefest når de er bedst. En indvielse som Danmarks
første nationalpark, Nationalpark Thy, fortjente. Støtteforeningen havde den glæde at
medvirke ved planlægningen af indvielsen. Foreningen var på stikkerne hele dagen,
startede med morgenkaffe ved Nors Sø, uddeling af badges for at synliggøre af deltagelse
i projektarbejdet, samt uddeling af flyers for at gøre opmærksom på vor forening.
Kort før indvielsen af Nationalpark Thy var Ejner Frøkjær blevet udnævnt til formand for
parken, så nu den 22. august havde vi både en park og en formand og det gjaldt nu om at
komme videre. Det næste trin skulle så være, nedsættelse af en bestyrelse. Loven angiver
at denne skal være på 6-12 medlemmer. I det udarbejdede debathæfte var der mere eller
mindre sat navne på de områder hvorfra disse medlemmer skulle komme. Vi i Støtteforeningen fandt, at det ville være naturligt om vi, som den mest brede interesseorganisation
også fik en plads i bestyrelsen. I vort høringssvar vedrørende bekendtgørelsen havde vi
derfor argumenteret for, at støtteforeningen skulle have en plads i den kommende
bestyrelse. Dette vandt gehør og i slutningen af oktober kunne ministeren så meddele
bestyrelsen sammensætning: bestyrelsen skulle være på 14 medlemmer og heraf 1
medlem skulle komme fra støtteforeningen. Alle organisationer skulle indstille 2 kandidater
en mand og en kvinde. Fra støtteforeningen blev Mona Kyndi og jeg indstillet. Den 12.
december 2008 var bestyrelsen så endelig på plads med Mona som vor repræsentant. Her
sidste i marts har bestyrelsen så holdt 3 møder og Mona vil senere i aften komme ind på
arbejdet i bestyrelsen.

Et vigtigt punkt nationalparkbestyrelsen bl.a. skal tage sig af er, at de skal nedsætte et
nationalparkråd. I vor bestyrelsen har vi diskuteret om støtteforeningen skulle have sæde i
dette råd, vi finder, som vi bemærkede i det tidligere omtalte høringssvar, at det vil være
naturligt at vi også har en plads der. Vi har indstillet Harry Hjaltelin til den plads. Den
nuværende nationalparkbestyrelse og nationalparkrådet sidder i 4 år med mulighed for
genvalg én gang.
Som generalforsamlingen nu kan se, er nationalpark kommet på skinner. Vi skal nu tilpasse os dette og naturligvis være aktive i nationalparken. På sidste års generalforsamling
ændrede vi vore vedtægter, så vi ikke ”kun” havde til formål at arbejde for at der kom en
nationalpark; men også at kunne være med til at udvikle nationalparken.
På det interne foreningsmæssige område har vi haft gang i forskellige ting:
Smag på Thy med Nikolaj Kirk som en meget engageret chefkok, blev om muligt måske
en større succes end året før med Claus Meyer. Arrangementet gentages i år også med
Nikolaj Kirk, dette bliver lørdag den 15. august.
Vort stivogterprojekt, som på nydansk kan betegnes som et partnerskab, hvor vore
stivogtere er med til at yde skovdistriktet et bidrag til vedligeholdelse af det etablerede
stisystem, fungerer efter hensigten. Partnerskab på områder, hvor vi i Støtteforening
mener, vi kan gøre lidt for nationalparken og distriktet arbejder vi videre med. Allerede i
slutningen af april 2009 søndag den 26., har vi et naturplejeprojekt på Vangså Klithede,
hvor vi håber rigtig mange vil deltage.
Avismotion er endnu et arrangement, som vi har deltaget i, og som vi forsat forventer at
medvirke ved. Der kan evt. blive tale om et samarbejde med BFN, så vi udover lidt motion
denne søndag kunne få bygget en naturoplevelse ind i vor aktivitet.
Bestyrelsen har arbejdet med et projekt, der skal udstikke retningslinjer for hvilke opgaver
og struktur foreningen skal have nu, da vi skal virke i nationalparkregi. Vi har valgt at se på
kommunikation og information, aktiviteter, netværkssamarbejder samt justering af vor
egen organisation, så den arbejder bredest muligt. Vi har i øvrigt som mål at der hver
måned gerne skal være et arrangement i Støtteforeningen.
På et medlemsmøde i november under titlen ”så er det tiden, hvor vi kan/skal trække i
arbejdstøjet” fik vi dannet 3 netværksgrupper: én for fysisk aktivitet, én for kultur og én for
fotografering. Vi håber bl.a. herigennem, at kunne drage flere ind i arbejdet omkring
nationalparken og dermed at kunne skabe en form for medejerskab i nationalparken. Vi
kan forestille os at når nationalparkrådet er blevet nedsat, vil der kunne være flere
opgaver, som ville ligge naturligt for vor forening. Hertil skulle vi meget gerne kunne finde
interesserede medlemmer, der med interesse kunne medvirke i varetagelse af disse.
Allerede nu ved vi, at der ligger en temmelig stor og vigtig opgave nemlig Nationalparkplanen. Mona vil også omtale denne og vi vil fra foreningen deltage aktivt i udarbejdelsen
af denne plan. Planen skal indeholde beskrivelse af hvordan parken etableres og

fastsætte mål for dens udvikling. Med andre ord hele fundamentet for parken, hvilket jo er
særdeles vigtig. Vi vil følge arbejde tæt og håber at rigtig mange af vore medlemmer vil
deltage i dette arbejde. Planen skal være færdig til den 31. marts 2010.
Jeg ser fremtiden som særdeles spændende. Nu skal alt dette i gang, som vi har ventet
på. Nu er det op til os selv og hvor meget vi vil engagere os i dette arbejde.
Til slut vil jeg takke alle for den opbakning I vist foreningen. Jeg meget håber den må
fortsætte. Tak til bestyrelsen og alle som har medvirket aktivt i arbejdet.
Marts 2009.
Jens Roesgaard
Formand

