Referat fra møde i Støtteforeningen den 2. september 2013
Deltagere: Frede, Harry, Jens, Finn og Bodil
Afbud fra: Ove, Peer og Jørgen
1. Referatet blev godkendt.
2. Dagsordenen blev godkendt.
3. Nyt fra formanden: Kommer under pkt.5.
Jørgen har sendt en mail, hvor han oplyser at kassebeholdningen er: 33
998,30. Der er kommet 2 nye husstandsmedlemmer og 3 enkeltmedlemmer. Frede har budt de nye medlemmer velkommen.
4. Vedligeholdelse af hjemmesiden. Det går fint med samarbejdet mellem Peer
og Jørgen Peter.
Frede, Peer og Jørgen Peter vil afklare aftalen omkring hjemmesiden, Frede
indkalder til et møde.
Vi håber på et udkast til aftale til næste møde.
5. Bodil gennemgik dagsordenen fra bestyrelsesmødet den 28. august.
Der bliver 3 hovedpunkter til samarbejdsmødet den 8. september.
1. Nationalparkcenteret – hvor vi skal tale om indhold.
2. Budget
3. Samarbejde mellem bestyrelse og råd, herunder indstilling til dialogforum.
Rådsmødet: Der er problemer vedr. Nationalpark TV – Ejner har kontaktet
Mogens Jensen i håb om at få ændret loven. Ellers er indstillingen lige nu at
vi vil følges med TV MidtVest.
6. Stivogtere – alle stier er udsolgt. Finn vil kontakte Annette vedr. Åbne Stier
til næste forår.
Foredrag: Foredraget med Knud Holch Andersen den 10. okt. på VUC er på
plads i Thy 360 og på hjemmesiden. Jens sætter annonce Thisted Posten.
Frede sender invitationer ud til den samme mailliste som ved sidste foredrag.
Nationalparkcenter – kommer op på mødet den 8. sep.

Naturpleje. Det bliver ved Tved den 22. september, alle i bestyrelsen håber
på at komme, men seniorer har jo travlt. Peer har sat dagen på hjemmesiden og der er sendt nyhedsmail ud
Geocaching. Bodil vil kontakte Verner Bak (9792 5307), der er god til at undervise i geocaching. – Bodil har kontaktet Verner, der selv kontakter Harry,
så de sammen tilrettelægger dagen den 20. oktober.
7. Gå i Gang: Der har været 543 deltagere tilsammen i 2013. Vi har program
indtil efterårsferien. Ældre Sagen Sydthy har sagt fra til næste år.
8. Næste møde mandag den 7. oktober kl. 15.00.
9. Evt. Frede kan ikke komme til Styringsnetværket den 16. sep kl. 15 – 18.
Frede spørger Jørgen ellers kan Jens evt. komme.
Referent Bodil
.

