
	  

	  

Referat	  fra	  møde	  i	  Støtteforeningen	  den	  3.	  februar	  2015	  

Deltagere:	  Frede,	  Peer,	  Grethe,	  Jørgen,	  Ove,	  Jens	  og	  Bodil,	  -‐	  Esben	  Bro	  deltog	  under	  pkt.	  4	  

Afbud	  fra:	  Harry	  og	  Jan	  

	  

Pkt.	  4	  Støtteforeningens	  rolle	  som	  indsamler	  til	  det	  nye	  Nationalparkcenter	  :	  Da	  Esben	  deltog	  i	  mødet,	  
valgte	  vi	  at	  starte	  med	  pkt.	  4.	  Det	  er	  svært	  at	  finde	  ud	  af,	  hvornår	  det	  er	  bedst	  vi	  begynder	  
indsamlingen	  til	  Centeret.	  Der	  kan	  være	  fordele	  ved	  at	  starte	  snarrest,	  men	  også	  med	  at	  vente.	  
Esben	  har	  kontakt	  til	  en	  fond.	  Esben	  vil	  søge	  vejledning	  hos	  denne	  fond.	  Vi	  vil	  høre	  nærmere.	  Vi	  
har	  brug	  for	  noget	  kampagne	  materiale.	  Esben	  vil	  spørge	  2+1idébeauro	  om	  de	  vil	  komme	  med	  
nogle	  ideer.	  

Esben	  har	  udarbejdet	  et	  meget	  flot	  udkast	  til	  fondsansøgninger,	  som	  vi	  fik	  lov	  til	  at	  se.	  

Vi	  skal	  overveje,	  at	  samarbejde	  med	  andre	  f.eks.	  Thy	  Erhvervsforening	  omkring	  indsamlingen.	  

Pkt.	  1:	  Referatet	  blev	  godkendt.	  

Pkt.	  2:	  Dagsordenen	  blev	  godkendt,	  da	  vi	  flyttede	  om	  på	  pkt.	  1	  og	  4.	  

Pkt.	  3:	  Frede	  og	  Jens	  var	  med	  til	  Thisted	  Bryghus’	  generalforsamling.	  Det	  var	  en	  fornøjelse	  at	  
Nationalparken	  blev	  nævnt	  omk.	  10	  gange	  fra	  talerstolen.	  

Frede	  og	  Jens	  har	  haft	  møde	  med	  Ejner	  vedr.	  indsamlingen.	  Frede	  videresender	  de	  mails,	  der	  har	  
været	  i	  den	  forbindelse.	  

Jørgen:	  Vi	  har	  tjent	  42,54	  kr.	  i	  rente.	  Kassen	  er	  på	  32.200,	  ca.	  1700	  mere	  end	  kassebeholdningen	  
ved	  slutningen	  af	  2013.	  

Pkt.	  5:	  Frede	  er	  med	  i	  erhvervsgruppen.	  Det	  går	  godt.	  Der	  er	  bl.a.	  fokus	  på	  parkeringsproblemerne	  
samt	  bedre	  markedsføring	  af	  produkter	  der	  har	  ”rødder”	  i	  NPT.	  

Jens	  og	  Bodil	  er	  med	  i	  Friluftgruppen,	  her	  går	  det	  også	  godt.	  Jens	  er	  med	  i	  planlægningen	  af	  cafe´	  
mødet.	  



Frede	  kan	  ikke	  være	  med	  til	  café	  mødet,	  så	  Ove	  tager	  over.	  Frede	  sender	  materialet	  fra	  gruppen	  til	  
Ove.	  	  

Ove	  deltager	  også	  i	  erhvervsgruppemødet	  den	  18.	  februar.	  

Pkt.	  6:	  Rådet:	  Rådet	  havde	  ønsket	  at	  udskyde	  navn	  på	  centeret	  til	  senere.	  Bestyrelsen	  bestemte	  sig	  
dog	  til	  at	  lægge	  sig	  fast	  på:	  Nationalparkcenter	  Thy	  

Genopretningen	  af	  Vang	  Sø	  er	  stillet	  i	  bero.	  Der	  var	  desværre	  2	  lodsejere,	  der	  ikke	  ville	  være	  med.	  

Der	  er	  blevet	  ansat	  en	  sekretær	  i	  sekretariatet.	  Der	  var	  122	  ansøgere.	  

Det	  er	  bestyrelsesmøde	  den	  5.	  februar.	  

Her	  er	  der	  bl.a.	  2	  nye	  ansøgninger	  om	  certificering	  og	  alle	  de	  tidligere	  ønsker	  forlængelse.	  

Der	  er	  et	  oplæg	  fra	  Naturstyrelsen	  Thy	  om	  den	  nye	  driftsplan.	  Der	  er	  mange	  organisationer,	  der	  er	  
budt	  ind	  til	  at	  komme	  med	  ideer	  inden	  den	  1.	  marts.	  Der	  er	  lagt	  op	  til	  at	  Naturstyrelsen	  Thy	  og	  
Nationalparken	  samarbejder.	  Nationalparkplanen	  skal	  jo	  først	  være	  klar	  til	  2016,	  så	  det	  kræver	  
noget	  koordinering.	  

Pkt.	  7:	  Stivogter:	  Ove	  har	  delt	  nogle	  dejlige	  jakker	  ud.	  Der	  mangler	  kun	  at	  blive	  uddelt	  nogle	  få	  
jakker.	  Der	  er	  også	  nogle	  få	  stier	  ledige,	  men	  med	  de	  jakker,	  vare	  det	  ikke	  længe,	  før	  der	  er	  
udsolgt.	  

Ove	  har	  nu	  mailadresser	  på	  alle	  stivogterene.	  Ove	  samarbejder	  med	  Anette	  om	  foldere,	  det	  er	  
endnu	  ikke	  løst.	  Ove	  håber,	  det	  er	  klar	  til	  næste	  møde.	  

Foredrag:	  Ditte	  kommer	  til	  generalforsamlingen.	  

Naturpleje:	  Ove	  er	  ved	  at	  planlægge	  en	  søndag	  i	  april.	  Datoen	  fastlægges	  ved	  næste	  møde.	  

Gå	  i	  Gang:	  Frede	  havde	  program	  med	  for	  foråret.	  Peer	  lægger	  turene	  på	  hjemmesiden	  og	  på	  Thy	  
360	  gr.	  

Pkt.	  8:	  Generalforsamling:	  Lokaler	  m.	  m.	  er	  på	  plads.	  Øl	  og	  vand	  kan	  købes.	  Frede	  aflægger	  
beretning	  på	  power	  point.	  

Frede	  havde	  dagsordenen	  til	  generalforsamlingen	  med.	  Der	  kom	  et	  par	  rettelser:	  pkt.	  4	  –	  6	  -‐	  7-‐	  før	  
pkt.	  5.	  

Frede	  skriver	  et	  brev	  til	  medlemmerne.	  Peer	  trykker	  labels	  og	  brev.	  Jørgen	  sender	  brevene	  ud.	  

Medlemsskabet	  skal	  betales	  inden	  generalforsamlingen	  –	  den	  15.	  marts.	  

Ove	  skriver	  et	  udkast	  til	  mail	  til	  stivogterne	  om	  medlemskab	  af	  Støtteforeningen	  og	  
generalforsamlingen.	  

Torsten	  Schack	  og	  Simon	  Kollerup	  har	  bedt	  om	  at	  få	  tilsendt	  lidt	  information	  og	  nogle	  spørgsmål.	  
Alle	  prøver	  at	  finde	  spørgsmål	  til	  næste	  møde.	  



Pkt.	  9:	  Næste	  møde:	  Vi	  flytter	  mødet	  fra	  den	  10.	  til	  den	  17.	  marts	  kl.	  15	  på	  VUC.	  

Pkt.	  10:	  Evt.:	  Annette	  ønsker	  at	  høre,	  om	  vi	  vil	  være	  med	  til	  projekt	  Summer	  Camp	  i	  uge	  26	  2015.	  
Der	  var	  opbakning	  til	  Campen.	  

Mvh.	  

Bodil	  Gyldenkerne	  


