
 
 
 
Referat fra møde i Støtteforeningen den 12. februar 2014: 
 
Deltagere: Frede, Finn, Jens, Jørgen, Peer og Bodil 
Afbud fra Ove og Harry. 
 

1. Referatet blev godkendt. 
2. Dagsordenen blev godkendt. 
3. Nyt fra formanden:  

Nationalparken og Turistforeningen har en stand under Ferie og Fritid i 
Herning den 21. – 23. februar. Frede tager en vagt. 
Frede, Peer og Annette har haft et møde vedr. Summer camp til august. Bo-
dil tager med til orienteringsmødet den 26. februar. Vi har endnu ikke 
meldt os til at tage nogle opgaver. 
Der har været snak om, hvordan cykelstierne holdes ved lige og af hvem. 
Bodil spørger Bjarne Karlsen Thisted Kommune. 
Frede har været til møde vedr. Naturskolen. Skolen genoptages i skoleåret 
15/16. Der er behov for et grundigt forarbejde. Den nye folkeskolelov skal 
lige falde på plads først. 
Frede har været til møde i Formidlingsnetværket. Frede sender referatet ud 
til os alle. Der ønskes en suppleant til Formidlingsnetværket. Harry blev fo-
reslået. Frede informerer Harry. 
Nyt fra Kasseren: Kassebeholdningen er 29 083, 55. Jørgen fremlagde års-
regnskabet med budget. Det så godt ud. Der var ingen kommentarer kun 
ros. Jørgen sender breve ud med girokort. 

4. Hjemmesiden. Frede og Peer har haft møde med Jørgen Peter. Støttefor-
eningen ønsker lidt mere adgang til hjemmesiden. Der er aftalt møde mel-
lem Peer og Jørgen, så Peer får større råderum over hjemmesiden. Jørgen 
Peter skal sende meddelelse til Jørgen, hver gang der kommer et nyt med-
lem. Vi har en del nye medlemmer, der ikke har betalt, da de intet girokort 
har fået.  
Hjemmesiden bliver besøgt omk. 150 gang i døgnet!! 
Det viser sig, at ca. halvdelen af de, der får vores nyhedsbrev tilsendt, læser 
det. 
Jørgen Peter mener ikke at der skal være tæller på hjemmesiden. Der var 
enighed om, at der ikke var nødvendigt, nu hvor vi ved hvor mange der be-
nytter hjemmesiden. 
Frede skriver et indlæg til hjemmesiden. 



5. Bestyrelsen: Vang Sø, Signe fortalte om for projektet. Der skal nu tages kon-
takt til lodsejerne, inden der tages beslutning om, hvordan vi kommer vide-
re. 
NP center: Ebsen har udarbejdet et flot skrift sammen med styregruppen. 
Vi håber, at projektet ligger klart til beslutning inden sommerferien. Der var 
6 forslag til beliggenhed. 4 steder er stadig i spil. Esben prøver vil på næste 
møde komme med forslag til indhold. 
Rigsrevisionens kritik blev taget til efterretning. Vi tage fat på National-
parkplanen allrede i slutningen af 14, da vi havde meget kort tid til sidste 
plan.. 

6. Løbende aktiviteter: 
7. Stivogter: Støtteforeningen overtager al administration omkring stivogterne. 

Annette vil dog gerne indkalde til møde et par gang om året. 
Finn ønsker ikke længere at være koordinator for stivogterne. Peer sender 
Anne Sofies mail/orientering ud til alle stivogterne + hører stivogterne om 
de stadig ønsker at være stivogter. 
Foredrag: Jan Skriver fra Lille Vildmose blev foreslået. Jens arbejder videre. 
Vi var enige om at foredraget først skal afholdes til efteråret. Vi ønsker at 
samarbejde med BFN og Naturnetværket omkring foredraget. 
Nationalparkcenter: Blev gennemgået under pkt. 5. 
Naturpleje: Mere nyt næste gang. 

8. I samarbejde mellem Støtteforeningen, Thisted Seniormotion og Thisted 
Kommune er der planlagt 13 ture i løbet af foråret. Turene er hver tirsdag 
kl. 10 forskellige steder i Thy. Frede sender turbeskrivelserne til Peer, så 
han kan lægge turene på hjemmesiden. 

9. Generalforsamlingen 2014. Alt skulle være på plads. Det bliver Esben Od-
derhede, der holder oplæg. Jørgen sender invitation ud sammen med giro-
kortet. 
Finn Steffensen ønsker ikke at genopstille som suppleant,  Frede finder en 
ny kandidat. 
 

10. Evt. 
Skal vi deltage i Store Affaldsdag og Nationalpark dag? Vi tager stilling til 
det ved næste møde. 

 
 
Næste møde den 12. marts kl. 15 på VUC 
 
Referent: Bodil 
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