Referat fra møde i Støtteforeningen den 15. april 2013
Deltagere: Frede, Ove, Harry, Jørgen, Jens, Peer og Bodil + Finn Steffensen (suppleant)
1. Godkendelse af referat fra mandag den 18. marts.
Referatet blev godkendt.
2. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.
3. Meddelelser fra formanden:
Aktivdagen i Tvorup Hul gik godt. Der var 14 deltagere. Frede har skrevet en artikel til Thisted Dagblad, som nu også kommer i Jægeren i redigeret form med billede.
Foredraget om Japetus Steenstrup havde pæn deltagelse med 32 fremmødte.
Første Gå I Gang tur til Klitmøller blev lidt lang, men der var fin opbakning med
ca. 40 deltagere.
Naturnetværket havde naturplejedag i Næstrup i søndags. På søndag er der affaldsindsamling. Der er behov for at koordinere aktiviteterne.
Vi har nu fået godkendt vores kasserer efter alle i bestyrelsen har skrevet under
på et dokument fra Sparekassen.
4. Vedligeholdelse af hjemmesiden.
Jørgen Peter, som passer hjemmesiden, er meget ude at rejse. Hjemmesiden
mangler vedligeholdelse, så Frede vil tage en snak med Jørgen Peter.
Thy 360 har nogle problemer, som skulle blive rettet snarest.
5. Nationalpark bestyrelse/råd.
Der har i hele Nationalparkens historie været problemer omkring økonomi og afhængighed af Naturstyrelsen. På sidste møde lovede Ejner Frøkjær at få styr på
forholdene inden junimødet. Rådet har ikke været tilfreds med bestyrelsens indsats i styregrupper og arbejdsgrupper. Rådet håber på bedre samarbejde i den
nye periode. Rådet ønsker også mere indflydelse på beslutningsprocesserne, så
de bliver hørt før, der bliver taget stilling til vigtige spørgsmål, så som centerets
placering og økonomi.
Rådet har indstillet 4 personer: Jens, Jon, Gunda og Grethe til bestyrelsen. Rådet
håber på et hurtigt svar.

Kulturstyrelsen har udsendt nogle nye retningslinjer til høring. Retningslinjerne vil
betyde svære forhold for Nationalpark TV, så arbejdsgruppen bag NP TV har indset et høringssvar.
6. Nationalpark netværk:
Det er Nationalpark Thys tur til at arrangere møde. Frede og Harry er i gang med
planlægningen.
7. Løbende aktiviteter:
Stivogter: Der er møde på torsdag den 18. april ved De sorte Huse i Agger. Peer
og Finn har sat vogter og stier i system, så man kan se hvilke, stier der mangler
vogtere. Der er næsten ingen ubevogtede stier tilbage.
Foredrag: Der er planlagt et foredrag med Knud Holch Andersen til efteråret i
samarbejde med Folkeuniversitet og TFO. Vi kunne tænke os et foredrag mere.
Forslag ønskes til næste møde.
Nationalparkcenter. Der er stadig ikke helt enighed om placeringen.
Naturpleje: Det er en nyttig og god aktivitet. Ove arrangerer tur igen til september.
8. Gå I Gang.
Der er lagt program for hele foråret, så der er ture hver tirsdag eller onsdag. Selvom vi tror, vi har styr på turene, går det ikke altid helt efter planen.
9. Næste møde:

Den 13. maj kl. 16 på VUC, - Munkevej.

Frede bestiller lokale.

10.
Evt.
Greibanken. Der er intet nyt.
Der mangler foldere i Stenbjerg. Peer får trykt nogle flere.
Geocaching? Harry forsøger at finde ud af noget.
Referent sekretær, Bodil Gyldenkerne

