Referat fra møde i Støtteforeningen 15. januar 2014, udfærdiget af Bodil Gyldenkerne.
Deltagere: Frede, Harry, Jens, Jørgen, Ove, Finn, Peer og Bodil.
Anne Sofie fra Naturstyrelsen og Annette Buch fra Nationalparken deltog også i mødet.
1. Referatet blev ikke godkendt, Harry havde ændringer under evt. Harry sender ændringerne til hele bestyrelsen, ellers blev referatet godkendt.
2. Dagsordenen blev godkendt. Vi har nu fast mødelokale med kaffe på VUC!
3. Meddelelser fra formanden.
Frede har fået et brev fra Gunhild, der heldigvis er ved mod. Gunhild vil fortsat
gerne have både dagsorden og referat, så hun kan følge med. Gunhild håber på at
være tilbage igen senere på året. Der var hilsen til os alle.
Frede har fået brev fra Hubert, som vi alle har læst. Frede har besvaret brevet. Annette har kontakt til et par ergoterapeutstuderende, der skiver opgave om tilgængelighed. Vi hører om deres indsamlede viden senere.
Meddelelser fra kasseren: Kassebeholdningen er: 30 474 kr.
Vi har fået et nyt medlem og et medlem er udtrådt. Vi er nu oppe på 114 medlemmer.
4. Forslag til aktiviteter:
Vi vil sende en opfordring til medlemmerne, med opfordring til at komme med til
forslag til aktiviteter, sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Harry ønsker at vide hvor mange besøgende vi har på hjemmesiden. Der var et ønske om, at denne oplysning var at finde på hjemmesiden. Peer undersøger antal
læsere og muligheden for at oplysningen kan ses på hjemmesiden.
5. Nationalpark Thy, Bestyrelse og Råd:
Fra mødet i bestyrelsen den 12.12..
Thorbjørn fremlage sin evaluering af sit arbejde vedr. erhvervsudvikling. På næste
bestyrelsesmøde vil der blive taget stilling til, hvordan der skal prioriteres imellem
de kommende projekter.
Nationalparkcenter: Her blev kommissorium og Vision vedtaget. Esben Bro har nu
interviewet alle bestyrelsesmedlemmer vedr. deres tanker og formål med et center.
(Bodil har ønsket, at centeret skal ligge ved Havblink og lagt meget vægt på frivillighed).
Nationalpark T.v. samarbejder nu sammen med Folkekirken. Der er nedsat et udvalg.
Referatet fra bestyrelsesmødet findes på NPThy’s hjemmesiden.
Rådet holder møde den 20. januar.
Harry var noget irriteret over Rigsrevisionen kritik af Nationalparkens indsat for naturen. Bodil kontakter Ejner, og hører om, hvordan han vil svare på kritikken.
6. Løbende aktiviteter:
Stormen har virkelig væltet mange træer i Thy, så mange stier er i øjeblikket blokerede. Anne Sofie får løbende beskeder fra både stivogtere og andre brugere af stierne. Man er i gang med rydningen, men det er et stort arbejde, så det vil tage tid.

Møde med stivogterne bliver udskudt til senere på året, så ikke alt tiden skal gå
med at tale om væltede træer.
Vi vil nedsætte en arbejdsgruppe, der skal beskrive stivogterens rolle. Anne Sofie
vil gerne være med i arbejdsgruppen.
Anne Sofie er blevet frivillig koordinator i Naturstyrelsen. Der er mange muligheder
for frivilligopgaver. Ove og Anne Sofie koordinerer naturplejeprojekter m.m.
Da der nu både er en frivilligkoordinator i Nationalparken og i Naturstyrelsen er
det vigtigt at være tydelig om hvem der gør hvad hvornår, så der kan opstå en synergieffekt, til fordel for naturen.
7. Gå i Gang: Frede har næsten lagt forårets program. Bodil indkalder til møde snarrest
8. Generalforsamling:
Frede havde et oplæg til indkaldelsen med. Det blev godkendt efter nogle små rettelser: Øl og vand kan købes. Fastsættelse af kontingent for 2015.
Kaj Kirk blev foreslået som oplægsholder efter generalforsamlingen. Frede kontakter Kaj Kirk.
Peer hjælper Jørgen med labels.
Her måtte Bodil gå. Frede har skrevet resten af referatet.
Evt.:
Anette Buck
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Sommerlejr for universitetsstuderende afholdes i Hvidbjerg Plantage ved
Schelterpladsen foreløbig dato: fra den 21. – 26. juni 2014, - et tema ”kunne”
være naturpleje sammen med Støtteforeningen. Invitation til planlægningsmøde kommer.
Busrute igen i år, - 3 ture om ugen, her vil der være guider forskellige steder i
Nationalparken, guiderne vil have lokal kendskab til det område hvor de slutter sig til bussen, - man forventer det vil give en bedre fortælling!
I maj vil der være basiskurser for frivillige nationalparkværter.
Andre kurser for frivillige, BFN’s naturkurer - guider til busser, - kulturhistorie
ved Lodbjerg Fyr, - her er der store forventninger til projektet.
Der bliver igen i sommer åbne dage i Lodbjerg Fyr
Handleplan for 2015-16 (Nationalparkplan) , her forventer man Støtteforeningen kommer med input.
Årsrapport for 2013 her er der deadline 1. februar 2014

