Referat fra møde i Støtteforeningen den 7. oktober 2013
Deltagere: Frede, Harry, Jens, Finn, Ove, Peer, Jørgen og Bodil
1. Referatet blev godkendt – dog var der en fejl med geocaching, det er den
13. okt. ikke den 20. okt.
2. Dagsordenen blev godkendt, dog med et par tilføjelser.
3. Nyt fra formanden: Frede havde billeder med fra projektet Rynket Rose. Det
er bedst at grave op, men det er ikke realistisk at grave alle roser op i Nationalparken. Det blev aftalt, at Jens vil tale med Ditte om projektet, da Ditte
har søgt om et lignende projekt til budgettet i Nationalparken næste år. Det
er nødvendigt med en ny politik for rynket rose langs hele Vestkysten.
Bo har ønsket at få en opgørelse over deltager antal i vores aktiviteter. Frede har styr på det.
Nyt fra kasseren: Der har været udgifter til foredraget på torsdag: 1973 kr.
Naturpleje på 85 kr.
Der er kommet et nyt medlem.
Salto i dag: 31 799, 67 kr.
4. Bo har forespurgt om, vi vil være med til at samle et sanghæfte med udgangspunkt i natursange. Vi vil samle sangene til næste møde.
Bo har spurgt om, vi vil stå for arrangement kalenderen. Vi indkalder Bo til
næste møde, så kan vi se på opgavens art og mængde.
Bo vil også gerne have os med i formidlingsnetværket. Det tager vi også op
på næste møde.
Da der ikke har været så stor tilslutning til naturplejedagene, vil Frede udarbejde et spørgeskema til medlemmerne, hvor de kan svare på, hvad de
kunne tænke sig af aktiviteter, de vil deltage i. Peer og Frede finder ud af
mulighederne for besvarelse på nettet. Det kan evt. gøres i samarbejde med
Jørgen Peter, når de holder ”hjemmeside møde”.
Ove vil prøve at tale med Henrik, om det er muligt, at vi adopterer 3 – 4 områder, hvor det er os, der er naturplejere i stil med stivogterkonceptet. Her
ønsker vi at have faste naturplejedage.
Vi ønsker at fortsætte med seniorture til næste år. Her vil vi kombinere nogle af turene med stivogter stierne.
5. Der har været et fællesmøde mellem bestyrelse og råd siden sidst. Der var 3
punkter på dagsordenen: Budget, arbejdsform og Nationalparkcenter.
Jens gennemgik budgettet. Her diskuterede vi ,hvor meget Naturstyrelses
ønsker skal fylde i Nationalparkens budget. Vi er opmærksomme på problemet, men det er svært at gøre noget ved det.

Arbejdsform mellem bestyrelse og råd skal finde sin form. Samarbejdet skal
være med som et punkt på hvert bestyrelsesmøde. Rådet skal så vidt muligt
være repræsenteret i alle arbejdsgrupper. Jens har et forslag om at dialogforum skal genetableres med til næste bestyrelsesmøde.
Nationalparkcenteret. Der er nu flertal for at arbejde videre med Hawblik.
Esben Bro er blevet ansat til at få styr og fart på processen. Esben skal også begynde at søge fonde. Vi regner med at være langt, når Esbens ansættelsesperiode er slut om 3 år.
6. Stivogter. Se under forslag til nye aktiviteter.
Foredrag. Alt er på plads til på torsdag: Jens R. byder velkommen. Harry tager øl og vand med. Pedellen kommer og får styr på power point.
Nationalparkcenter. Se under pkt. 5
Naturpleje: Se under pkt. 4
Skattejagt den 13. okt.: Harry vil gerne have hjælp til fokus punkterne:
Harry vil stå/sidde ved de store birketræer.
Peer vil stå/sidde ved Redningsvejen.
Frede vil stå/sidde ved sømærket
Jørgen vil stå/sidde ved møllehjulet
Ove vil stå/sidde ved de store grantræer.
Frede sørger for annoncering
7. Der er to ture tilbage i år. Ove Sø og Stenbjerg. Der har været over 500 deltagere på turene.
8. Juleafslutningen bliver i år den 9. december kl. 17, hvor vi starter med møde og vi deles om opgaverne til maden. Harry inviterer os til at komme hos
ham igen i år. Østergade 28, 2. tv
9. Næste møde den 13.11. kl. 15.00 på VUC.
10 Evt. Ingen bemærkninger.
Referent: Bodil

