
 

 

 

 

Referat fra møde i Støtteforeningen 9. december 2013. Deltagere: Frede, Harry, 

Jens, Jørgen og Bodil 

Afbud fra: Ove, Finn og Peer. 

 

Referent: Bodil Gyldenkerne 

 

1. Referatet blev godkendt. 

2. Dagsordenen blev godkendt, dog med en tilføjelse om Formidlingsnetvær-

ket. 

3. Meddelelser: Frede havde først noget under andre punkter. 

Jørgen ønskede at vide, hvornår der skal sendes girokort ud. Opkrævningen 

udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Jørgen taler 

med Knud Søgaard om, hvordan han plejer at gøre. Vi aftalte at Peer lægger 

indkaldelsen til generalforsamlingen på hjemmesiden. Kassebeholdningen 

er den samme som ved sidste møde. 

4. Frede havde sendt os et udkast til mødekalender. Kalenderen blev god-

kendt. 

5. Frede refererede fra Rådsmødet. 

Harry udtrykte usikkerhed om betingelserne for Nationalpark TV.  Bodil ta-

ger denne usikkerhed med til bestyrelsesmødet, så vi kan få klaring på be-

tingelserne og økonomien. Rådet har indstillet Finn Jorsal til bestyrelsen til 

Nationalpark TV. 

Thorbjørn har skrevet en evaluering om sit arbejde med Erhvervsudvikling.  

Der er mange spændende tiltag, som Thorbjørn får 10 mdr. til at arbejde 

videre med.  

Rådet skal samles i en workshop den 20. jan. 2014 vedr. Nationalparkcente-

ret sammen med Esben Bro. Esben har udsendt et udkast til handleplan, der 

skal godkendes på torsdag. 

Dialogforum er nu genoprettet. 

Formidlingsnetværket har holdt møde. Der er afholdt 298 arrangementer 

med ca. 13 000 deltagere. 

Der har været afholdt et forsøg med NP-skole, der var flere misforståelser 

og en lærer lock out. Der skal strammes op, inden man kommer med et nyt 

forsøg, - der vil nok gå et par år inden man vil forøge igen. 

Det er planen at afholde 2 -3 møder om året i Formidlingsnetværket, Jens 

var betænkelig, kunne ønske sig mindst 4 møder årligt. 

Der er sendt en ansøgning på 9,1 mil. til Færch Fonden vedr. Lodbjerg Fyr. 

Else har sendt et høringssvar vedr. Vandplanerne. 



Bodil fortsætter indtil videre i bestyrelsen. Der var intet nyt herfra. 

6. Stivogterne: Der er behov for kontakt til stivogterne, for at høre om de sta-

dig er stivogtere og hvor tit de vogter. Vi skal have udarbejdet retningslinjer 

for, hvad det indebærer at være stivogter. 

Foredrag: Intet nyt. 

NP-center: Se under 5. 

Naturpleje: Intet nyt. 

7. Næste møde den 20. januar kl. 15:30 

8. Evt. 

Harry orienterer: Grejbanken nedlægges den 31. december 2013. Genopstår 

i ny sammenhæng som Nordvestsafari. Der består af et samarbejde mellem: 

Limfjordscenteret, Naturskolen på Mors og Grejbanken. Grejbanken mate-

riale bliver lagt i depot såvel ved Hansholm Fyr, som på Produktionsskolen i 

Sjørring og på Limfjordscentret samt et sted på Mors. Harry udgår som 

medlem fra Støtteforeningen. 


