Generalforsamling den 25-3-2009
Referat
1. Valg af dirigent
Der var mødt 15 medlemmer op til generalforsamlingen. Ole Westergaard blev
foreslået og valgt som dirigent.
2. Valg af stemmetæller
Ove Jensen og Søren Sørensen blev foreslået og valgt som stemmetællere
3. Formandens beretning
Jens Roesgaard fremlagde en fyldestgørende og interessant beretning om
foreningens og bestyrelsens arbejde i det foregående år. Hovedpunkterne i
beretningen drejede sig om:
- Høringsperioden og foreningens høringssvar
- Indvielsen af Nationalpark Thy den 22/8, hvor foreningen var involveret i
planlægning og afvikling af dagen
- Udpegning af bestyrelsen, hvor foreningen fik en plads i bestyrelsen repr. ved
Mona Kyndi
- Organisering og struktur for det kommende arbejde i foreningen – plan for at
der skal være et arrangement hver måned
- Aktiviteter i arbejdsgrupperne – herunder Smag på Thy, Avismotion,
Stivogterprojektet
- Medlemsmøde i november med fokus på nye initiativer
I forlængelse af beretningen blev der gjort opmærksom på kommende aktiviteter i
foreningen:
- den 26/4 – Naturplejeprojekt på Vangså Hede
- den 12/5 – Stivogtertur med udgangspunkt fra Lodbjerg Fyr
- den 15/8 – Smag på Thy
- den 13/9 - Avismotion.
Endvidere må det forventes at der bliver en del aktiviteter i forbindelse med
Idefasen op til udarbejdelse af Nationalparkplanen.
Se hjemmesiden for yderligere beskrivelse af kommende arrangementer
Beretningen herefter godkendt uden yderligere kommentarer (se beretningen i sin
helhed på hjemmesiden: www.dinnationalparkthy.dk).
4. Regnskabsaflæggelse
Regnskabet for 2008 blev fremlagt uden kommentarer (se hjemmesiden:
www.dinnationalparkthy.dk).

www.dinnationalparkthy.dk

5. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen punkter
6. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet fastholdes på de nuværende satser: kr. 100,00 for enkeltpersoner,
kr. 150,00 for husstandsmedlemskab samt kr. 500,00 for foreninger og firmaer.
7. Godkendelse af budget
Budgettet er baseret på en fremskrivning af udgifter og indtægter fra 2008. Det
må forventes at der vil være en midlertidig reduktion af medlemmer, idet
nationalparken nu er en realitet og støtteforeningen vil skulle appellere til en
anden type medlemmer.
Budgettet er godkendt.
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
På valg var Jens Roesgaard, Mona Kyndi og Knud Søgaard. Alle tre blev genvalgt.
Som suppleanter blev foreslået Laurits Mortensen og Finn Steffensen. Begge blev
valgt med Finn Steffensen som 1. suppleant.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Jon Johnsen blev genvalgt som revisor og Ole Westergaard som revisorsuppleant.
10.Eventuelt
Der blev spurgt til hvorvidt der ville blive aktiviteter i forbindelse med
nationalparkens fødselsdag den 22/8. Formentlig vil det være en opgave for
Nationalparkrådet. Hvis ikke kunne det sagtens være en opgave for
støtteforeningen at koordinere evt. aktiviteter.
Referatet er godkendt den 15. april 2009
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