Referat fra generalforsamling i Støtteforeningen Nationalpark
Thy den 15. marts 2011 på VUC, Munkevej 9, Thisted.
Formanden Jens Roesgaard bød velkommen og overgik derefter ifølge dagsorden til:
Punkt 1 Valg af dirigent Ove Jensen, som herefter ledede generalforsamlingen.
Punkt 2 Valg af stemmetællere Ivan Christensen og Ole Westergaard.
Punkt 3 Formandens beretning. Beretningen blev taget til efterretning. Beretningen er
vedhæftet.
Punkt 4 Regnskabsaflæggelse.
Regnskabet blev fremlagt af Knud Søgaard. Regnskabet godkendt af revisor Jon Johnsen.
Godkendt af generalforsamlingen.
Årets resultat 2.234.57kr. Formue på 39.276.70 kr.
Punkt 5 Behandling af indkomne forslag. Ingen indkomne forslag.
Punkt 6 Godkendelse af budget. Godkendt.
Punkt 7 Fastsættelse af kontingent for 2012. Kontingent uændret.
Punkt 8 Valg af 3-4 bestyrelsesmedlemmer på ulige år og 2 suppleanter hvert år. På valg Mona
Kynde, Knud Søgaard og Jens Roesgaard. Mona Kynde ønsker ikke at genopstille. Knud
Søgaard og Jens Roesgaard genopstiller, og der var forslag til valg af Frede Østergaard og Jens
Vangsgaard. Alle blev valgt. Suppleanter valgt: Gunhild Nielsen og Finn Steffensen.
Punkt 9 Valg af revisor og revisorsuppleant. Jon Jonsen og Ole Westergaard genvalgt.
Punkt 10 Eventuelt. Intet.
Mona Kyndi gav en orientering fra arbejdet i Nationalparkbestyrelsen i det forløbne år.
Nationalparkplanen blev vedtaget.
Der er udarbejdet en rapport baseret på observation af fuglelivet på Vandet Sø. Resultatet står
for offentliggørelse.
Centerplacering. Bestyrelsen har set på flere nationalparkcentre i udlandet, og der er bred
enighed om, at Centret skal ligge i den natur der hører til. Dette synspunkt deles også af
Nationalparkrådet.
Der var flere spørgsmål og kommentarer til overvejelserne om Stenbjerg for en mulig
centerplacering. Konklusionen blev, at Støtteforeningen bør indkalde medlemmerne til et
debatmøde om indhold og placering af et nationalparkcenter.

Der er ansat en frivilligkoordinator Annette Buck og en formidlingskoordinator Bo Immersen.
Derudover er Ib Nord Nielsen ansat ca. 25 timer/uge til at varetager nationalparkens
naturværdier.
Der er blevet indviet cyklestier i nationalparken, og nationalparken har erhvervet en bygning på
Agger Tange til brug for et temacenter. Lodbjerg Fyr er ligeledes overdraget til Nationalpark
Thy og bliver et decentralt center for information.
Harry Hjaltelin gav en orientering fra arbejdet i nationalparkrådet i det forløbne år.
Han indledte med at fremhæve at det er godt at Støtteforeningen har en plads i
nationalparkrådet; men det har været svært at få arbejdet i gang og til at fungere. Der er for
lidt plads til lokale ildsjæle og kræfter, som var det, der skulle bære engagementet og arbejdet.
Der har været problemer med at definere rolle og kompetence generelt og i forhold til
bestyrelsen.
Der er håb om, at der bliver et godt samarbejde mellem råd og bestyrelse fremover på
baggrund af det nyligt afholdte møde.
H. H. sidder i en projektgruppe i formidlingsnetværket; men han synes det er begrænset hvad
han kan byde ind med i forhold til de andre, der sidder i projektgruppen med et mere konkret
defineret formål. Han giver gerne plads til andre, der har lyst til at træde ind i gruppen.
Mie Buus viste foreningens nye hjemmeside frem, som Jørgen Peter Kjeldsen har lavet. Den
hidtidige hjemmeside har overvejende været til intern brug; men det skønnes nu, at der er
behov for en mere udadvendt og aktiv hjemmeside. Det bliver ekstra aktuelt i forhold til det
nydannede netværk af støtteforeninger eller lignende grupper med tilknytning til nuværende
og kommende nationalparker i Danmark.
Hjemmesiden bliver aktiv senest 1. april.
Hun opfordrede til at medlemmerne/brugerne sender fotos, nyheder eller andet relevant stof
ind, som kan lægges på hjemmesiden og være med til at gøre den aktuel.

Efter Generalforsamlingen var der debatoplæg ved frivilligkoordinator Annette Buck.
Overskriften på debatoplægget var: Frivilligarbejdet i Nationalpark Thy.
Annette fortalte om sin baggrund og tilhørsforhold til Thy. Hun har tidligere været selvstændig,
og har bl.a. drevet en rideskole. Senere uddannede hun sig i Hjørring, og hun kom i den
forbindelse i praktik hos Skov- og Naturstyrelsen Thy.
Hun har stor personlig erfaring med at arbejde med frivillige, og hun er glad for sit nuværende
arbejde.
Annette fortalte, at bemandingen på centret i Stenbjerg for en stor del dækkes af frivillige,
hvilket hun ser som en styrke.
Annette engagerede forsamlingen i en debat om: Hvad skal vi med frivillige i Nationalpark Thy?
Her blev det bl.a. diskuteret hvilke krav man skal stille til frivillige og deres indsats?
Er det først og fremmest gratis arbejdskraft?
De frivillige bærer et skilt der informerer om, at de er frivillige, så gæsten ved hvem
vedkommende står overfor.
Forsamlingen kom med mange bud på, hvordan man som frivillig kan bidrage til et højt og
engageret informationsniveau.

Det kan bl.a. ske ved at tage udgangspunkt i den lokale og personlige erfaring i forhold til
området.
Man bør imødekomme folk i den form for information de søger, hvilket kan være meget
varieret.
Man kan give en generel information om nationalparken, og man kan henvise til, hvor der kan
hentes mere og specifik information.
Man må skelne mellem information baseret på konkret viden af faktuel karakter og historier –
selvom historier og myter også kan være spændende og berettiget stof at formidle; men det
bør stå klart for gæsten, hvilken form for information vedkommende modtager.
Frivillige er engagerede personer der udfører et stykke arbejde af lyst – ikke af pligt.
Annette konkluderede at frivilligarbejdet bør:
Bevare fokus og være engageret.
Samarbejde med foreninger og være med til at synliggøre information og muligheder.
Være en invitation til samarbejde.
Hun sluttede af med at informere om, at der er europæisk år for frivilligt arbejde.
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Dirigent

