Thisted den 30. marts 2016

Referat	
  fra	
   generalforsamling i Støtteforeningen
Nationalpark Thy
Mandag den 14. marts 2016 kl. 19:30 på
VUC Munkevej 9 i Kantinen
Referatet er udarbejdet af Frede Østergaard.
Fremmødte: Der mødte 27 personer op til generalforsamlingen
Dagsorden:
1. Valg af dirigent: Ole Westergaard blev valgt som
dirigent.
2. Valg af stemmetæller: Grethe Hangaard og Ove Jensen
blev valgt som stemmetæller.
3. Formandens beretning: (Beretningen er vedhæftet
referatet) Beretningen blev godkendt uden den store
spørgelyst, formanden oplyser at Støtteforeningen er
indstillet til Nordjyske initiativpris 2015
4. Regnskabsaflæggelse: (Regnskabet er vedhæftet
referatet) Regnskabet godkendt uden de store
spørgsmål.
5. Godkendelse af budget: (Budgettet er vedhæftet
sammen med regnskabet) Budgettet blev godkendt,
kassereren er i tvivl om hvordan budgettet vil se ud for
2016 da vi har vedtaget i bestyrelsen at de personer
der donerer mindst kr. 333,00 vil få gratis medlemskab
af Støtteforeningen for 2016.
6.
Fastsættelse af kontingent for 2017: Kontingent for
2017 blev vedtaget at det skal være uændret for 2017
Personligt medlemskab kr. 100,00.
Husstandsmedlemskab kr. 150,00
Foreningsmedlemskab kr. 500,00
7.

Behandling af indkomne forslag: Der var ikke
indkommet forslag til generalforsamlingen.

6. Valg af 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer på lige år, 3
eller 4 på ulige år og 2 suppleanter hvert år.

1

Valgt til bestyrelsen blev: Kirsten Marger samt Karsten
Thurø, - begge er de meget aktive i Nationalpark Thy
Valg af suppleanter:
Grethe Hangaard
Lisbeth Pilgaard, - begge modtager genvalg.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant: Revisor, Jon
Johnsen, samt revisorsuppleant, Ole Westergaard blev
begge genvalgt
8. Eventuelt: Formanden Bodil Gyldenkerne takkede Ove
Jensen og Harry Hjaltelin for lang og tro tjeneste, de har
begge været med helt fra starten dengang foreningen
blev startet/stiftet 2005.
Det fine hus ved Vandet (Skovbørnehaven) bør
udnyttes af NPT, da det ikke er i brug og kommer det
heller ikke mere mener Jens Vangsgaard, - det er spild
af gode resurser mener han!
Else Østergaard mener i stedet for at nedlægge bør vi
udbygge skovbørnehaverne i Thisted Kommune, - børn
skal ud i naturen mener hun.
Der skal arbejdes på tættere samarbejde mellem
Støtteforeningen og De Frivillige mener Karsten Thuø

Vi havde inviteret de to folketingspolitiker fra vores lokalområde til at deltage i til vores
generalforsamling, Torsten Schack Pedersen (V) kommer og Simon Kollerup (S):
Simon Kollerup (S) havde meldt afbud på forhånd men Torsten Schack Pedersen (V)
mødte op, han svarede på følgende spørgsmål:
1. Naturstyrelsen Thy har gennem flere år været udsat for besparelser. Det har
betydet, at der er skåret meget ned på publikums faciliteter og service over for
brugere af naturen. F.eks. er mange toiletter blevet nedlagt, eller er på vej til
nedlæggelse. Der uddeles ikke vandrefoldere længere. Små broer og lign. Er også
blevet nedlagt. Er det en rimelig prioritering at spare på faciliteter og service i
naturen?: Alle i dette samfund har måttet spare, det har Naturstyrelsen også måtte
mærke, - der er ingen der går ram forbi, det er svært at flere resurser tilført som
tingene ser ud idag.
2. Sidste år talte vi med jer om løn - og pristalsregulering i Nationalparken. Vi er glade
for, at der er kommet lidt ud af det. Vi undre os dog over, hvor resten af pengene er
blevet af. Hvordan har I det med det?: De penge NPT skulle have haft gennem
årerne er tabt, - de er gået til andre gode formål i Naturstyrelsen bl.a. oprettelse af
de nye Nationalparker der arbejdes på i Danmark.
3. Sidste år spurgte vi også efter muligheden af at oprette nyttejob i Nationalparken/
Naturstyrelsen/Thisted Kommune. Er I nået videre med det?: Det arbejdes på
mange fronter b.l.a. skal kommunerne praktisere nyttejobs i samarbejde med de
kommunale Jobcentre, - nyttejobs er ikke gratis da hver medarbejder vil koste ca.
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kr. 70,00/timen, - Torsten Schack Pedersen forslår man opretter strandrensning
som et frivilligt arbejde/projekt for at få arbejdet udført.
4. Vi er nu på sidste år af valgperioden til bestyrelsen i Nationalpark Thy. Det har
været en meget besværlig procedure til valg af bestyrelsesmedlemmer. Bl.a. skulle
hver forening indstille med både en mand og en kvinde. Skal denne kønskvotering
forsætte i næste valgperiode?: Torsten Schack Pedersen mener ikke man kan røre
ved ligestillingsloven, men i yderst konsekvens hvor der ikke er en kandidat af
begge af kønnene kan man selvfølgelig vælge 'en af kønnene og ikke indstille 'en af
hver køn, det må også være en lokal beslutning.
Efter generalforsamlingen fortalte skovfoged Henrik Schjødt Kristensen om hydrologi på
Naturstyrelsen Thys arealer og fortalte om de fremtidige planer.	
  

Bodil Gyldenkerne
Formand Støtteforeningen
-----------------------------------------------------------

Ole Westergaard
Dirigent
-------------------------------------------------------
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