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Generalforsamling den 26-3-08 

 

Referat 
 

1. Valg af dirigent 

Der var mødt 30 medlemmer op til generalforsamlingen. Ole Westergaard blev 
foreslået og valgt som dirigent.  
 

2. Valg af stemmetæller 
Ove Jensen og Niels Eriksen blev foreslået og valgt som stemmetællere 

 
3. Formandens beretning 
Jens Roesgaard fremlagde en fyldestgørende og interessant beretning om 

foreningens og bestyrelsens arbejde i det foregående år. Beretningen blev 
godkendt uden kommentarer.  

 
Beretningen lægges endvidere ud på hjemmesiden 
 

I den sammenhæng blev der gjort opmærksom på den kommende høringsperiode: 
høringsforslaget forventes den 4. april. Herefter er der planlagt offentlige møder 

den 5. maj (Klitmøller), den 7. maj (Stenbjerg) samt den 13. maj (Agger). 
Interesserede i at sidde i en høringsgruppe sammen med bestyrelsen er velkomne 
til at melde sig.   

 
Der vil blive lagt et link på foreningens hjemmeside til høringsmaterialet, så snart 

det er ”ude”.  
 
Der er i det hele taget et ønske om at få nye folk ind i de tre arbejdsgrupper: PR-

gruppen, Kulturhistorisk gruppe og Aktivitetsgruppen.  
  

 
4. Regnskabsaflæggelse 

Regnskabet for 2007 blev fremlagt – der var dels nogle uddybninger og enkelte 
rettelser. Godkendt.    
 

5.  Behandling af indkomne forslag 
Fremlæggelse af forslag til vedtægtsændringer:  

- § 2 Formålet ændres til:  
 1. At tage initiativer til og skabe rammer for aktiviteter og praktiske 

 arrangementer der medvirker til at bevare og fremme interessen for  

      engagementet i Nationalpark Thy, samt at øve   

       maksimal indflydelse på Nationalpark Thy’s organisation og ledelse.  

 

 2. At bidrage til at skabe et højt informationsniveau for medlemmerne. 
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      lokalbefolkningen og andre brugere om det nationale og internationale arbejde 

      med nationalparker.   

 

 
Ændringen vedtages enstemmigt. 
 

- § 4 stk 1.8 ændres til: 
 Valg af 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer på lige år og 3 eller 4 på ulige år.Der 
 vælges 2 suppleanter hvert år. 

     Ændringen vedtages enstemmigt.  

 
- § 6 stk 1 ændres til § 6.stk. 3 og vedtages enstemmigt med følgende ordlyd:  

 
 Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden 

 formanden består af op til 6 medlemmer. 

        

Ændringer i foreningens formål i henhold til støtteforeningens vedtægter § 9 

stk. 2 kræver at minimum 20% af foreningens medlemmer er fremmødt og 
at mindst 2/3 heraf stemmer for forslaget. På den ordinære 

generalforsamling var der imidlertid kun 30 medlemskaber repræsenteret, 

hvilket udgør mindre end 20%. Der bliver derfor indkaldt til ekstraordinær 
generalforsamling. Dette afholdes på VUC, Munkevej Thisted, mandag den 

7/4 klokken 19.00.  
 

Der var ikke yderligere ændringsforslag.  
 
 

6. Fastsættelse af kontingent 

Kontingentet fastholdes på de nuværende satser: kr. 100,00 for 
enkeltpersoner, kr. 150,00 for husstandsmedlemskab samt kr. 500,00 for 

foreninger og firmaer. 
 

7. Godkendelse af budget 
Budgettet er baseret på en fremskrivning af udgifter og indtægter fra 2007. 

Der spørges til begrundelser for hvorfor der budgetteres med et overskud 
på 20.000. Dette begrundes med at der i 2008 må forventes behov for 

yderligere PR materiale, samt at der er mulighed for midlertidigt at ”lægge 
ud” i forbindelse med større arrangementer/aktiviteter.  Begrundelserne 

blev taget til efterretning.  

 
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 

På valg var Hans Jørgen Kristensen, Ove Jensen. Begge var villige til 
genvalg, men Hans Jørgen Kristensen ville foretrække, at sidde i en 

arbejdsgruppe frem for i bestyrelsen, hvis det er muligt. Mie Buus og Harry 
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Hjaltelin stillede begge op til bestyrelsen. Da de netop vedtagne 
vedtægtsændringer gav mulighed for at vælge op til tre medlemmer til 

bestyrelsen, blev der afholdt kampvalg. Ove Jensen blev genvalgt til 
bestyrelsen. Harry Hjaltelin og Mie Buus blev nyvalgt. Som suppleanter blev 

foreslået Laurits Mortensen og Finn Steffensen. Begge blev valgt.      
 

Tak til Hans Jørgen Kristensen for arbejdet i bestyrelsen. 
  

9. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Jon Johnsen blev genvalgt som revisor og Ole Westergaard blev valgt som 

revisorsuppleant.  
 

10. Eventuelt 

- Der er stadige enkelte eksemplarer tilbage af plakaten Vinterlys – 
fotograferet af Jens Kristian Kjærgaard. Plakaten, der koster 150 kr. kan 

købes ved henvendelse til Mona Kyndi. 25% af beløbet fra salget går til 
foreningen.  

- Kulturhistorisk gruppe er i fuld gang med - i samarbejde med flere andre 
- at planlægge ”Smag på Thy”, der afholdes i Stenbjerg den 21/6. 

Udleverede materiale.   
- Thomas Ølgaard og Marie Østlund har for nylig købt Egebaksande, der 

ligger lige på kanten af den kommende nationalpark. De har mange 
planer med bygningerne og ønsker at de vil kunne anvendes til 

forskellige udstillinger og andre arrangementer. Der blev udleveret en 
meget interessant folder med beskrivelse af Egebaksandes historie og 

bygninger.  
- Skovens dag afholdes i år den 27/4. Der vil blive sat fokus på 

nationalparken – herunder stisystemet i området.  

- Stivogterprojektet fungerer fint – evt. interesserede er velkomne til at 
kontakte Finn Steffensen.  

 
Efter generalforsamlingen:  

 
Efter generalforsamlingen gav Jens Roesgård et oplæg om nogle af de 

tanker og overvejelser, bestyrelsen har vedr. foreningens opgaver og virke 
fremover. Under den efterfølgende korte debat, blev der påpeget følgende 

centrale aspekter:  
 

- balancen mellem benyttelse og beskyttelse 
- betydningen af at tænke i netværk og samarbejde 

- indgå i andre foreningers naturplejenet? 
- plads til og inddragelse af frivillige 
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- at påvirke indholdet i den nationalparkplan, der skal være færdig i 2010 
og herefter vil danne grundlag for bevillinger.  

 
  

Referatet er godkendt den  
 

 
 

Dirigent:      Formand:  
 


