
	  

	  

	  

	  

Referat	  for	  fra	  møde	  i	  Støtteforeningen	  den	  17.	  marts	  2015.	  

Deltagere:	  Frede,	  Grethe,	  Peer,	  Ove,	  Jørgen,	  Jens	  og	  Bodil	  

Afbud	  fra:	  Harry	  og	  Jan	  

1. Referatet	  blev	  godkendt.	  
2. Dagsordenen	  blev	  godkendt.	  
3. Meddelelser	  fra	  formanden:	  Frede	  er	  lige	  kommet	  hjem	  fra	  USA,	  hvor	  han	  bl.a.	  havde	  været	  på	  et	  

spændende	  besøg	  i	  en	  nationalpark.	  I	  denne	  park	  var	  der	  gjort	  meget	  ud	  af	  faciliteterne	  for	  
friluftsliv.	  
Støtteforeningen	  har	  modtaget	  et	  brev	  fra	  BFN	  om	  en	  temadag	  den	  19.	  september:	  ”Nationalpark	  
Thy	  under	  lup	  –	  set	  med	  naturens	  øjne”.	  BFN	  ønsker	  vores	  deltagelse	  både	  praktisk	  og	  økonomisk.	  
Programmet	  skulle	  være	  helt	  på	  plads.	  Vi	  blev	  enige	  om	  at	  deltage.	  Dog	  kunne	  vi	  ønske	  et	  indlæg	  
omkring	  benyttelse.	  Frede	  vil	  høre	  BFN,	  om	  alle	  oplæg	  er	  på	  plads.	  Hvis	  der	  er	  plads	  til	  et	  oplæg	  om	  
benyttelse,	  vil	  Jens	  finde	  ud	  af,	  hvem	  der	  holdt	  oplæg	  på	  temadagen	  i	  Lille	  Vildmose.	  
Ejnar	  og	  Else	  har	  indstillet	  Støtteforeningen	  til	  en	  initiativpris.	  Vi	  fik	  den	  desværre	  ikke.	  
Der	  er	  blevet	  ansat	  en	  vikar	  for	  Signe	  i	  Sekretariatet,	  så	  nationalparkplanen	  kan	  blive	  færdig.	  
Meddelelser	  fra	  kasseren:	  Der	  er	  nu	  40441,00	  kr.	  på	  kassen.	  Der	  mangler	  i	  øjeblikket	  betaling	  fra	  ca.	  
60	  personer	  og	  6	  firmaer.	  Vi	  venter	  med	  at	  sende	  reminder	  ud.	  Der	  er	  flere,	  der	  har	  betalt	  i	  år,	  som	  
ikke	  betalte	  sidste	  år.	  

4. Indsamlingen:	  Esben	  har	  fået	  et	  tilbud	  fra	  2+1	  vedr.	  folder	  til	  indsamlingen.	  Opgaven	  kan	  løses	  for	  
20.500	  kr.	  Vi	  afventer	  udspil	  fra	  Esben.	  Der	  er	  møde	  vedr.	  centeret	  i	  næste	  uge.	  

5. Nationalparkplanen:	  	  Sekretariatet	  arbejder	  på	  højtryk.	  Planen	  skal	  forlægges	  Rådet	  i	  næste	  uge.	  
Her	  vil	  Rådet	  prioriterer	  forslagene	  og	  give	  Bestyrelsen	  Rådets	  anbefalinger.	  Planen	  skal	  være	  klar	  
inden	  sommerferien.	  

6. Rådet	  har	  ikke	  haft	  møder	  siden	  vores	  sidste	  møde.	  Der	  skal	  være	  møde	  i	  næste	  uge.	  
Bestyrelsen	  havde	  møde	  den	  5.	  februar.	  Hvor	  Visit	  Nordjylland	  orienterede	  om	  deres	  projekt:	  
”Oplevelsesbaseret	  kystturisme”.	  Der	  er	  stadig	  muligheder	  for	  at	  udvikle	  turismen	  i	  området.	  
Michael	  Levinsen	  Nielsen	  fortalte	  om	  projektet	  ”Powered	  by	  Cycling”.	  Nu	  kan	  man	  cykle	  af	  
afmærkede	  stier	  fra	  Skagen	  til	  grænsen	  +	  mange	  andre	  steder.	  Michael	  har	  gjort	  en	  stor	  indsats	  for	  
at	  fremme	  cykling	  i	  Danmark.	  
Der	  arbejdes	  videre	  med	  at	  få	  Nationalparkcenteret	  til	  at	  ligge	  i	  Vorupør.	  
Naturstyrelsen	  Thy	  er	  i	  gang	  med	  at	  revidere	  deres	  driftplan.	  Der	  afholdes	  møder	  i	  løbet	  af	  april,	  
hvor	  man	  kan	  deltage.	  Der	  kommer	  nærmere	  oplysninger	  senere.	  Der	  er	  enighed	  om	  et	  samarbejde	  
mellem	  Naturstyrelsens	  driftplan	  og	  Nationalparkens	  nationalparkplan.	  

7. 	  Stivogter:	  Nu	  er	  arbejdsopgaverne	  som	  stivogter	  på	  plads.	  Det	  er	  et	  fint	  arbejdes	  papir,	  der	  er	  lige	  
til	  at	  rette	  sig	  efter.	  Nu	  mangler	  der	  ”kun”	  en	  procedure	  for,	  hvor	  og	  hvornår	  man	  kan	  hente	  
foldere	  til	  folderkasserne.	  Det	  er	  endnu	  ikke	  lykkedes	  for	  Ove	  at	  få	  en	  aftale	  med	  Naturstyrelsen.	  
Der	  arbejdes	  på	  sagen.	  



	  

	  

Foredrag:	  Ditte	  Svendsen	  kommer	  til	  Generalforsamlingen.	  Til	  efteråret	  er	  vi	  med	  til	  BFN’s	  
temadag.	  
Naturpleje:	  Vi	  afholder	  Naturplejedag	  søndag	  den	  12.	  april.	  Ove	  og	  Peer	  sender	  nyhedsbrev	  ud.	  
Bestyrelsen	  mødes	  den	  26.	  marts	  ved	  gravhøjene,	  hvor	  der	  skal	  ses	  på	  problemerne	  med	  
brombærrene.	  Peer	  vil	  undersøge	  om	  han	  kan	  låne	  en	  entreprenørgreb.	  Hvis	  det	  lykkes,	  aflevere	  
Peer	  den	  hos	  Ove.	  
Gå	  i	  Gang:	  Programmet	  er	  lagt	  for	  foråret.	  Der	  har	  været	  problemet	  med	  at	  få	  lagt	  programmet	  på	  
hjemmesiden.	  Peer	  tager	  kontakt	  til	  Jørgen	  Peter.	  

8. Generalforsamlingen:	  	  
Der	  er	  kommet	  forslag	  fra	  Jens,	  som	  selv	  vil	  fremlægge	  forslaget	  på	  generalforsamlingen.	  
Frede	  har	  sendt	  oplæg	  til	  Simon	  og	  Torsten.	  Ejner	  er	  også	  informeret.	  
Frede	  får	  Jørgens	  regnskab,	  så	  det	  kan	  lægges	  på	  overhead.	  
Frede	  bestiller	  kaffe	  og	  kage	  til	  40	  personer.	  
Ove	  søger	  for	  øl	  og	  vand.	  
Peer	  står	  for	  it	  i	  samarbejde	  med	  Arne	  (VUC).	  
Frede	  køber	  vin	  til	  Ditte.	  
Jan	  ønsker	  ikke	  genvalg,	  så	  Frede	  vil	  spørge	  Lone	  Lærke,	  som	  hun	  vil	  tage	  opgaven.	  
Frede	  ønsker	  ikke	  at	  fortsætte	  som	  formand,	  men	  vil	  gerne	  fortsætte	  med	  Gå	  i	  Gang	  og	  med	  
indsamlingen.	  	  Da	  Peer	  har	  sagt	  fra	  til	  tilbuddet	  til	  formand,	  har	  Bodil	  takket	  ja.	  Dog	  håber	  hun	  på	  
en	  form	  for	  kollektiv	  ledelse.	  
Alle	  kommer	  i	  god	  tid,	  så	  vi	  kan	  hjælpe	  hinanden.	  

9. Næste	  møde:	  Tirsdag	  den	  7.	  april	  kl.	  15.00	  på	  VUC	  
10. Evt.	  Her	  var	  intet	  til	  referatet.	  

	  	  	  

	  	  	  	  


