Referat fra møde i Støtteforeningen den 13. maj 2013
Deltagere: Frede, Harry, Jørgen, Jens, Peer og Bodil. Ove kom lidt forsinket og Finn
havde meldt afbud.
1. Referatet blev godkendt.
2. Dagsordenen blev godkendt.
3. Meddelelser:
Der er styregruppemøde i Formidlingsnetværket den 14. maj.
Der er møde i Rådet den 28. maj.
Annette Buch og Frivilligværterne havde arrangeret en dejlig tur til Egebaksande og Råsvang. Verner Poulsen fortalte meget levende om afvandingen
af Sjørring Sø og Jagd.
På et møde på Stenbjerg Kro fik Frede talt med Henny. Henny er meget glad
for Nationalparken, det giver mange gæster.
Frede har talt med Hans om Gunhild. Det er en streng tid, men der er stadig
håb for bedring.
Jørgen er nu rigtig kasserer! Der kommer stadig indbetalinger. Jørgen kan
bare ikke finde ud af, hvem der indbetaler. Jørgen søger hjælp i Sparekassen. Kassebeholdningen er: 41.188,50.
4. Vedligeholdelse af hjemmesiden:
Frede har aftalt med Jørgen Peter, at Peer får instruktion i at lægge nyhedsbrev m.v. ind på hjemmesiden, så den hele tiden er opdateret. Peer kontakter Jørgen Peter.
5. Nationalpark Thy bestyrelse og råd.
Rådets opgaver vil blive taget op på fællesmødet den 6. juni. Rådet har fået
2 pladser i bestyrelsen: Jens og Grethe.
6. Nationalpark Netværk:
Programmet er sendt ud til alle. Frede, Peer og Harry deltager. Hvis andre
har lyst til at deltage, skal de tilmelde sig hos Frede inden den 20. maj.

7. Løbende aktiviteter:
Stivogter: Der er kun 2 ubevogtede stier tilbage. Man skal ringe til den lokale skovløber ved fejl og andre bemærkninger. Anette sender listen på skovløberene.
Foredrag: Jens er ved at planlægge et foredrag med Knud Holch til efteråret.
Det skal være på plads inden den 1. juni for at få tilskud fra Folkeuniversitetet.
Nationalparkcenter – intet nyt.
Naturpleje. Ove er i gang med at planlægge en naturplejedag den 22. september.
8. Gå i Gang:
Turene er gået fint her i foråret. Støtteforeningen byder ind med 9 ture til
efteråret.
9. og 10. Sommerafslutning / næste møde:
Den 17. juni kl. 18.00 – Frede bestemmer om det bliver i Bauns plantage eller i Ashøje, alt efter vejret. Frede bestemmer stedet inden kl. 13 den 17.
Frede udarbejder et menu samt ”arbejdsplan” over arrangementet
11. Evt.
Geocaching – Harry er ikke kommet længere med opgaven,– han vil arbejde videre – det skal helst Inden den 1. juni, af hensyn til arrangementskalenderen.
Naturplejeprojekter, der er mange at vælge imellem. Frede vil tale med
Signe om et Soldug-projekt.
Stivogtermøde havde ikke så mange deltagere p. g. a. vejret. Der bliver
arrangeret møde igen til næste år.
Der har været indvielse og fornyelse af Stenbjerg Landingsplads, der er
kommet et nyt mødelokale, som man kan låne, når man booker hos Tina.
Referent Bodil

