
 
 
Referat fra møde i Støtteforeningen den 10. september 2014 
Deltagere: Frede, Jørgen, Jan, Peer, Harry, Grethe og Bodil 
Afbud fra Jens og Ove 
 

1. Referatet blev godkendt. 
2. Dagsordenen blev godkendt. 
3. Nyt  fra formanden: 

Der har været en artikel i Politiken med Henny fra Stenbjerg Kro. Henny ro-
ste bl. a. samarbejdet med Nationalparken og Støtteforeningen. 
Formanden har været på cykeltur i Nationalparken, det var dejligt at møde 
så mange cyklister og cykelstierne var fine at cykle på. 
Nyt fra kassere Jørgen: Der er nu omk. 39 000 kr. i kassen. 

4. Støtteforeningens rolle:  
Jørgen får hjælp til at styre ”Skat”. Støtteforeningen vil gerne være med til at 
samle penge ind, men ønsker ikke at have udgifter på det. Frede vil holde 
møde med Else og Esben inden næste møde, da vi skal vide noget mere om 
Centerets funktioner og indhold. Frede og Bodil arbejder på et udkast til 
brev til Nationalparken bestyrelse vedr. ejerforhold. Brevet er klar til næste 
møde. 
Der er mange ideer til, hvordan vi kan samle penge ind, men vi afventer li-
ge. 
Jørgen vil gerne oprette en ekstra konto til indsamlingen. 

5. Nationalparkplanen: Frede har samlet 5 forslag og vi kom med endnu 3. 
Bodil tager forslagene med den 18. september til Åbent Hus. 

6. Summer Camp: Vi har fået en god evaluering. Vi vil gerne være med i uge 
26 igen næste år. 

7. Nationalpark bestyrelse og Råd: 
Der arbejdes på at komme videre med at samle fondsmidler til Centeret. 
Der arbejdes også på indhold og funktion. 
Der var ønske om en opnormering i sekretariatet med en sekretær og en 
naturmedarbejder. Det bliver fremsat igen til mødet i oktober. Støttefor-
eningen støtter sekretærbistand. Vi mener, at man hellere skal bruge ad 
hoc folk, til konkrete opgaver. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8. Løbende aktiviteter: 

Stivogter: Der er nu enkelte ubevogtede stier. Hvordan de skal bemandes, 
vil vi tage op til næste møde. 
Stivogterne var med til frivilligmødet hos Annette. Der var ikke så mange 
vogtere med, men de der var med, var glade for at deltage. Der fremkom et 
ønske om, at stivogterne også fik en jakke ligesom de frivillige. Bestyrelsen 
mente at det var en udgift, der skal dækkes af Nationalparken. 
Der var stor beklagelse over at folderne ude i plantagerne ikke genoptryk-
kes. Frede vil tale med Ole Riis, hvad han mener om de manglende genop-
tryk. 
Foredrag: Foredraget er på plads med Jan Skriver. Vi har valgt at der er gra-
tis adgang. 
Naturpleje netværk: Vi arbejder med naturpleje af gravhøjene på søndag 
den 14. sep. Da det er ”Skovens Dag” på søndag, har Anne Sophie forslået 
et samarbejde med os. Så vi fik både t-shirts og hatte udleveret samt en 
stor banner der skal opstilles ved indkørslen til parkeringspladsen på Ty-
skerbakken. 

9. Gå i Gang: Der er mellem 25 og 30 deltagere pr tur. Annette vil gerne, at 
forårets ture bliver planlagt lidt tidligere, da der har været nogle ture, der 
har ligget sammen med et andet arrangement. 

10. Næste møde: Den 22. oktober. Mødet i november bliver slået sammen 
med mødet den 10. december, så vi mødes den 3. december hos Jørgen til 
juleafslutning. 

11. Evt. Der var ikke noget. 
 
Referent: Bodil  


