
 
 
Referat fra møde i Støtteforeningen den 13. november 2013 
 
Referent Bodil 
 
Deltagere: Frede, Harry, Finn, Ove, Peer, Jens og Bodil 
Bo Immersen var med til de første 5 punkter 
Afbud fra kasserer,  Jørgen Toft 
 

1. Referatet blev godkendt. 
2. Dagsordenen blev godkendt. Jens ønsker tilføjelse under mødeplan. 
3. Projekter/Opgaver i samarbejde med Nationalparken i samarbejde med Bo 

Immersen. 
A: Hjælp til indsamling af arrangementer til kalenderen. Det er en meget 
stor opgave. Vi blev enige om, det er for stor en opgave for Støtteforenin-
gen, vi er ikke eksperter på IT-området, - der kunne nemt opstå en uopret-
telig fejl, - det ville være stor en stor risiko at tage. 
B: Indsamling af sange til et sanghæfte til brug ved undervisning og arran-
gementer i nationalparken. Denne opgave vi Støtteforeningen gerne deltage 
i. Vi skal huske at ophavsrettighederne bliver overholdt. Vi begynder at 
samle ind til næste møde. 
C: Fysisk formidling. Bo sender fil til Frede, som så sender filen ud til alle i 
bestyrelsen. 
D: Evaluering af aktiviteter. Bo sender også denne fil til Frede. 

4. Meddelelser: 
Økonomi: Vi har fået et nyt medlem. 
                Kassebeholdning er nu 32.214, 67 
Formanden: Der har været en henvendelse fra Lille Vildmose med ønske om 
en foredragsholder, der ved noget om Nationalpark Thy. Frede har foreslået 
Knud Holch Andersen. Ib Nord Nielsen blev også foreslået. 
Der har været 620 deltagere til Gå i Gang turene og 95 deltagere til de an-
dre 5 arrangementer i 2013. 

5. Frede og Peer har endnu ikke haft kontakt til Jørgen Peter, men der arbej-
des videre. 

6. Jens refererede  da både Frede og Bodil ikke deltog i møderne. 
Referaterne kan læses på Nationalpark Thys hjemmeside. 
Dog lige et supplement: Rådet ønsker at være med omkring prioriteringen 
af projekter, der skal arbejdes med i 2014 og fremover. 
Rynket Rose er ikke et relevant frivilligprojekt, der skal andre midler til. 
Dialogforum blev genoprettet. 



Der blev nedsat en styregruppe til Nationalparkcenteret bestående af: Ejner 
Frøkjær, Tage E.spersen, Ole Steen Larsen og Jens Roesgaard. 
Opgaver til Rådet, kommer på som fast pkt. på bestyrelsesmøderne. 
Tilbagemelding fra arbejdsgrupperne: 
Formidlingsnetværket ønsker at afholde færre møder, til gengæld holdes 
der møde i undergrupperne, så man kun kommer til møder der er relevante. 
Vang Sø, man er nu nået til at man skal i gang med at kontakte lodsejerne. 
Erhvervsudvikling: Der er mange opgaver i spil, der skal evalueres i Vækst-
forum.  
Krondyr: Der prøves nye registreringsmetoder her i vinter. 
Nationalpark TV her er man ikke kommet videre. Man regner med et sam-
arbejde med TV MIdtVest. 

7. Løbende aktiviteter: 
Stivogter. Alle stier har en vogter. Finn undersøger, hvordan vi kantakter 
stivogterne. Er alle stadig med? Der er venteliste, der er flere der ønsker at 
være vogter. 
Da seniorturene er tirsdag formiddag, mener Finn det er bedre at afholde 
”Stivogterture” søndage. Finn har flere forslag. Vi tager det op ved næste 
møde. 
Der kom forslag om en ekstra tur til Lodbjerg. Som tidligere arrangeret af 
”Geologiens Dag”. 
Foredrag: Forslag: Et foredrag om Lille Vildmose – Frede spørger Lille Vild-
mose. F.eks. Jens Skriver. 
Nationalparkcenter – se under pkt. 6 
Naturpleje: Ove har sendt et brev om ”Naturpleje vogter” til Henrik den 
10.10, men har endnu ikke hørt noget. Ove arbejder videre, selvom det er 
lidt tungt. Det er et forvirrende signal ikke at få svar. Vi ønsker at hjælpe 
ikke at være til ulejlighed. 

8. Gå i Gang. Vi ønsker at fortsætte. Ældre Sagen i Sydthy ønsker ikke at del-
tage. Senior Motion i Thisted vil gerne deltage igen. 

 
9. Entré. Bestyrelsesmedlemmer har fri entré til arrangementerne. Ægtefæller 

betaler selv 
10. Juleafslutning: Harry inviterer os hjem til sig på Østergade 28 2. tv. Kl. 

17.00. Alle kan komme undtagen Ove. Harry køber ind og vi andre betaler. 
Vi vil alle gerne hjælpe, Harry skal bare sige til. 

11. Generalforsamling: Onsdag den 19. marts på VUC. 
12. Mødeplan – Frede kommer med forslag til julemødet. 

        Første møde i 2014: Den 15. januar kl. 15.00 
13. Evt. 

Kaffen skal/kan købes på VUC. Frede finder en betalingsordning. 
Mange frivillige vil gerne lære noget om geocaching. Verner og Harry arran-
gerer undervisning den 26. nov. kl. 11 ved P Pladsen nord for Bøgested 
Rende. 
Samarbejdet mellem Doverodde, Grejbanken og Morsø Kommune er endnu 
ikke helt på plads. Der arbejdes videre. Der er allerede et godt samarbejde 
med Produktionsskolen. 
 omkring Grejbankens materialer. 
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