Referat fra generalforsamling i Støtteforeningen Nationalpark Thy den 22. marts 2010
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 Finn Steffensen og ?
Formandens beretning i korte træk (den fulde ordlyd vedhæftet)
Vi har bevæget os fra en ”vi venter position” til opstart af Nationalpark Thy .
Foreningen fik maksimal indflydelse på Nationalparken - en plads i bestyrelsen og i
rådet.
Der blev ansat en direktør i løbet af året.
Opstartperioden har været præget af forsigtighed og en vis træghed i systemet.
Udformningen og vedtagelsen af Nationalparkplanen har taget tid og ressourcer.
Der er blevet nedsat forskellige arbejdsgrupper omkring: Frivillighed, forskning og
Nationalpark TV.
Nationalparkplanen er det redskab som skal bruges i udviklingen ad nationalparken.
Vi har været aktive om høringssvar. Vores forslag handler om frivillighed, engagement,
synlighed, information og inddragelsen af alle de oprindelige initiativer og forslag der lå
i undersøgelsesprojektet.
Vores position er fortsat at naturen også er til benyttelse – ikke blot til beskuelse.
Blandt året aktiviteter kan nævnes: Naturpleje, stivogter, smag på Thy, avismotion
m.m.
Foreningens fremtidige arbejde vil præges af temaet: Frivillighed i Nationalpark Thy.
Beretningen blev taget til efterretning.

Mona Kyndi gav en orientering fra arbejdet i Nationalpark bestyrelsen.
Arbejdet i bestyrelsen var i starten lidt stift og formelt; men nu er det mere rumligt og
præget af spontanitet. Sekretariatets placering på Søholt er en midlertidig løsning.
Blandt bestyrelsens opgaver kan nævnes ansættelsen af Else Østergaard, og nu skal
der ansættes en naturvejleder. Der arbejdes på en informationsfolder. Der er etableret
Nationalpark TV. Beslutning vedrørende skiltning i nationalparken. Omkring et korps af
frivillige formidlere er der i samarbejde med VUC etableret et kursusforløb, der skal
sikre en basisviden.
De frivillige skal fungere i samarbejde med en tovholder med station på temacenteret i
Stenbjerg. Man regner med at centret snarest bliver funktionsdygtigt.
Harry Hjaltelin gav en orientering fra arbejdet i Nationalparkrådet.
Skuffet over lovens udfald i praksis. Der er ikke sikret tilstrækkelig lokal indflydelse.
Det thylandske synspunkt er for lidt synligt og vægtes for lidt. HH frygter at der ikke er
tilstrækkelig økonomi. Tingene tager meget lang tid; måske fordi Thy er den første
nationalpark,og der ikke er etableret praksis endnu. HH sammenligner med personlige
oplevelser af, hvordan andre nationalparker fungerer. Der er mange måder at formidle
og undervise på og meget at lære fra andre nationalparker.

4. Regnskabet. Godkendt af revisor Jon Johnsen. Godkendt af generalforsamlingen.
Der er et overskud på 16.472.92 kr. og en formue på 37.044.13 kr.
Spørgsmål til regnskabet – er det foreningens holdning, at der skal være så stort et
overskud?
Forslag til anvendelse af overskuddet: Mere annoncering der synliggør foreningen,
udarbejdelse af en nationalparkkalender, fotobog.
5 Indkomne forslag. Ingen.
6 Godkendelse af budget. Godkendt
7 Uændret kontingent. Vedtaget.
8 På valg til bestyrelsen: Mie Buus, Ove Jensen, Harry Hjaltelin. Alle blev genvalgt.
Til suppleanter blev valgt Finn Steffensen og Jens Vangsgaard.
Valg af revisor og revisorsuppleant - Ole Vestergaard.

10. Evt. Annoncering af forskellige arrangementer: Naturplejeprojekt i Nystrup
Plantage den 25. april og Stivogter den 5. maj.

Generalforsamlingen således passeret:

Efter Generalforsamlingen oplæg ved leder af Nationalpark Thy Else Østergaard
Andersen ud fra emnet:
Støtteforeningens rolle i Nationalpark Thy.
Støtteforeningen er udtryk for den store lokale opbakning der er omkring Nationalpark
Thy. Det folkelige engagement er afgørende, og var en vigtig faktor for at søge jobbet.
Støtteforeningen gør allerede mange ting og har flere aktiviteter i gang.
Der er Smag på Thy, stivogter, fortællinger, plakat osv.
Foreningen er med i bestyrelse og råd. Der er skabt en frivillighedsgruppe med 25
personer, der viser engagement og stor lyst til at gøre noget for nationalparken.
Så Støtteforeningen viser der er et solidt engagement og er med til at skabe interesse
ude rundt omkring. Støtteforeningen er en del af Nationalpark Thys ”sociale kapital”
Der kom forskellige spørgsmål til Else.
Er der noget vi ikke må i nationalparken?
Else kan ikke se der i princippet skulle være noget – hvis love og regler bliver
overholdt. Man må selvfølgelig komme overens med Skov og Naturstyrelsen Thy, som
er den store grundejer i nationalparken bl.a. omkring formidlingsopgaverne.
Det har vist sig at være svært at få lov til at udføre formidling i NPT. Det mener Else er
et problem, der vil løse sig.

Der bliver i fremtiden et behov for international formidling, som Støtteforeningen
eventuelt kan byde ind på.
Spørgsmål omkring hvorvidt der bør være plads til skydebanen i Nationalparken – her
er Elses holdning, at det bør der ikke være.
Det nystartede kursusforløb under VUC opererer med meget korte forløb. Det er i
første omgang ment som en intro, og der bliver et forløb mere til efteråret.
Det er ikke sikkert, at man når at komme i gang i Stenbjerg til 1. april. Forhold omkring
ansættelsen af en naturvejleder, er ikke på plads endnu.

