Referat fra møde i Støtteforeningen onsdag den 13. august 2014 i Vilsbøl Plantage.
Deltagere: Grethe, Frede, Jørgen, Ove, Harry, Peer, Jens og Bodil, Else Østergaard
deltog til og med pkt. 6.
Afbud fra Jan Bang.
1. Referatet blev godkendt.
2. Dagsordnen blev godkendt.
3. Nyt fra formanden: Der har været ret sommerstille i foreningen, så
der var ikke så meget at fortælle.
Nyt fra kasseren: Der er kommet 2 nye husstandsmedlemsskaber. Der er
kommet 17.250 ind i kontingent. Kassebeholdningen er på ca. 45 000 kr.
Det har været en succes at sende reminder breve ud.
4. Støtteforeningens rolle i det nye nationalparkcenter:
Else foreslå at Støtteforeningen står for indsamling af lokale midler til centeret. Bestyrelsen vil gerne stå for denne opgave, vi skal lige have styr på
mulighederne og hvordan vi forholder os til SKAT. Ove vil undersøge de
skattemæssige forhold, så vi ved hvor/hvordan vi står.
Der er behov for PR-materiale, - her bør vi inddrage professionelle partner
til opgaven. Der skal oprettes en særskilt konto til formålet.
Vi arbejder videre med sagen til næste møde.
5. Nationalparkplanen: Der skal udarbejdes en ny plan, som Støtteforeningen også må komme med forslag til. Alle forslag skal være inde
inden den 9. oktober. Der er Åbent Hus i Hurup den 18. september,
hvor man kan komme med forslag. Hvis I allerede har forslag, kan I
sende dem til Bodil, så vil hun indsamle forslagene. Vi ser på de indkomne forslag på næste møde.
Rigsrevisionen ønsker forslag, der kan måles. Derfor vil det være en god
idé, at man sammen med forlaget også har forslag til, hvordan man kan
måle forslagets succes.
1. forslag: Indsætte en bus, der skal køre i pendulfart mellem Vorupør og
p-pladsen ved Havblink.

6. Summer camp 2014: Det har været sjov og godt at deltage. Støtteforeningen vil gerne deltage igen til næste år.
7. Temadag den 20. september: Temadagen er aflyst. Vi har mulighed
for at møde op til Åbent Hus den 18. september i stedet.
8. NP -Thy:
a. Rådet: Thisted Kommune har bevilget grunden til nationalparkcenteret i
Vorupør. Der har været noget forvirring om hvilken grund det er, men vi
regner med For fyret.
Der er meget opmærksomhed omkring problemer med p-pladser i Vorupør,
der arbejdes på en god løsning.
Arbejdsgruppen er i fuld gang med at søge fonde.
Der arbejdes også med partnerskabsmodeller. Skal Musset, Turistforeningen og Skoletjenesten være med i centeret?
Vi gennemgik budget med indkomne forslag. Rådet ønsker at få afklaret,
hvor meget Naturstyrelsen og Museet selv byder ind med i medfinansiering.
Harry undre sig over, hvorfor der skal bruges penge på Vang Sø, vi har allerede en masse søer.
Rådet mener, at 100 000 kr. til nationalparkdagen, er for mange penge at
bruge på en dags arrangement.
b. Nyt fra bestyrelsen: Vi er kommet omkring det hele under ”Nyt fra Rådet”.
9. Løbende aktiviteter:
Stivogter: Ove har fået noget af en opgave. Folk har skiftet mailadresse eller stivogteren vil ikke være stivogter længere. Der er nu stier til at vogte.
Ove får styr på stierne i løbet af efteråret.
Der er frivilligmøde den 21. august.
Foredrag: Da mødet den 20. september er aflyst, arbejder Jens videre med
foredraget den 8. oktober på VUC.
Naturpleje: Vi har nu adopteret 9 gravhøje. De ligger noget spredt og en er
næsten groet efter i brombær.
Vi har naturplejedag den 14. september. Vi vælger at tage de gravhøje, der
kun behøver manuelle redskaber. Den eftergroede tage vi selv i bestyrelsen
en dag. Der bliver sendt et nyhedsbrev ud.
Bestyrelsen var enig i, at opgaven med naturpleje på gravhøjene er en relevant opgave at påtage sig.
10.

Gå I Gang i Nationalparken:

Vi har til dato haft 362 personer med på vores gåture, - det er ca. 26 personer
i gennemsnit, - det er meget fint.
Grethe vil tage turen i Hanstholm den 23. september sammen med en af vores
faste deltager der bor i Hanstholm.
11.

Næste møde:

Onsdag den 10. september 2014 kl. 15.00
12.
Eventuelt:
Julefrokost foreslås flyttet til den 3. december ikke som tidligere annonceret den
10. december
Jørgen vil gerne have flyttet møderne i oktober samt i november da han ikke kan
få det tilpasset i sin kalender, - vi drøfter det på næste møde.

