
Støtteforeningen Nationalpark Thy 

Generalforsamling den 15. marts 2011 

Formandens beretning. 

Jeg vil gerne byde velkommen til denne den 6. ordinære generalforsamling i Støtte-

foreningen Nationalpark Thy. 

I beretningen ser vi tilbage på 2010 samt 1. kvartal af 2011. Dette har på mange måder 

været en god periode for støtteforeningen. Når man ser på året lidt i helikopterperspektiv 

synes jeg faktisk at Støtteforeningen Nationalpark Thy er ved at finde sin plads, både hvad 

der gælder på det indre foreningsplan men også på arbejdet i Nationalpark Thy. Dog at det 

på ingen måde er at vi sådan nu skal tænke at nu kører det bare, - nej der er og kan blive 

masser af muligheder og opgaver. 

Vort arbejde har naturligvis været præget af, hvad der foregår og skal foregå i national-

parken og her har det i det sidste år været særdeles spændende. Som en metafor: 

nationalparken har rejst sig og en nu begyndt at gå. 

Kort om nationalparken. Der er udarbejdet og godkendt en nationalparkplan,- indgået en 

samarbejdsaftale med Naturstyrelsen,  - etableret et lille informationscenter i Stenbjerg, - 

iværksat et frivilligarbejde, - arbejder med planer om nationalparkcenter, - etableret 

Nationalpark TV, - opbygget en organisation og ansat projektmedarbejdere i denne og 

meget mere. Hvis man tror at en Nationalpark bare komme af selv, skal man tro om. I 

forbindelse med dette arbejde skal vi bl.a. glæde os over at der som chef for Nationalpark 

Thy er en meget kompetent og engageret person Else Østergaard Andersen. 

Mona Kyndi (bestyrelsesmedlem i Nationalpark Thy) vil senere give en kort orientering om 

arbejdet i bestyrelsen, ligeledes vil Harry Hjaltelin (rådsmedlem i Nationalpark Thy) også 

give en orientering om arbejdet i Rådet. Begge indlæg vil medvirke til at give et status-

billede af hvor Nationalpark Thy er i dag og hvor den er på vej hen. 

Ud over at være bestyrelses- og rådsmedlemmer har både Mona og Harry plads i 

forskellige arbejdsgrupper der kan bl.a. nævnes frivilligarbejde (Mona), formidlingsnetværk 

(Mona – Harry), Nationalpark TV (Harry). Andre af støtteforeningens medlemmer har også 

pladser i arbejdsgrupper på vegne af støtteforeningen: i nationalparkens forskergruppe 

(Mie Buus), Ove Jensen har plads i Friluftsrådets Grejbank og sammen med Bodil 

Gyldenkerne i naturplejenetværket for Thy. Endeligt kan nævnes at jeg har plads i Rådet 

hvor jeg er rådsformand hvilket givet en hel del opgaver, et af de sidste større tiltag er 

iværksættelsen af arbejde med erhvervsudvikling.  

Vort hovedelement vi som støtteforeningen arbejder for: er at udvikle Nationalpark Thy, 

Nationalpark Thy skal bevare dens flotte natur, Danmarks største vildmark og at der i 



National Thy også skal være plads til mennesket. Nationalpark Thy, der er Danmarks 

første nationalpark, skal forsat være nr. 1, simpelthen Nationalparken i Danmark. 

Som jeg udtrykte det på sidste generalforsamling: Nationalparken er kommet på skinner vi 

har kroppen med hovedet: bestyrelsen, rådet, lederen og planen, nu skal vi have kroppen 

til at bevæge sig. Støtteforeningen skal nu tilpasse sig dette og naturligvis være aktiv i 

nationalparken.  Kroppen bevæger sig nu, måske ikke helt graciøst, har endnu ikke lært at 

styre alle bevægelse, men det tegner utroligt godt og det går stærkt fremad! 

På det mere interne foreningsmæssige område har vi haft gang i forskellige ting:  

Nationalparken fik indviet et lille informationscenter i Stenbjerg og det har det meste af 

sommeren været bemandet med frivillige også flere af støtteforeningens medlemmer. 

Centret havde åbent fra april til november og blev besøgt af ca. 12.000. Frivilligtanken er 

en blomst som vi i støtteforeningen har sået og stadig er med til at pleje, både i 

nationalparken men også i vor egen forening. Vi skal være meget opmærksomme på 

denne del af arbejde, idet dette er et væsentligt omdrejningspunkt i det nuværende og 

fremtidige arbejde. Jeg så gerne, at støtteforeningen også er foreningen for frivillige, 

således, at foreningen i relation til nationalparken medvirker til at varetager deres forhold. 

Nationalparken har også prioriteret dette højt, således at der i sommers blev ansat en 

frivilligkoordinator til at stå for denne del af arbejdet. Efter generalforsamlingen har vi 

indlæg og debat med frivilligkoordinator Anette Buch. 

Søndag den 25. april havde vi et naturplejeprojekt på Nystrup Klithede ved Trøjborg. Vi var 

ca 20 fremmødte, vor opgave var at fjerne selvsåede bjergfyr. En rigtig god søndag 

formiddag med madkurv og fælles spisning en aktivitet med mening, som vi også gentager 

i år.  

Vort stivogterprojekt, under ledelse af Finn Steffensen fungerer efter hensigten, og det er 

et særdeles godt eksempel på frivillighed i Nationalpark Thy. Vi skal måske prøve at 

nytænke afmærkning, mange afmærkninger står ikke helt logisk og man kunne få næsten 

det dobbelte antal stier, hvis man mærkede stierne fra begge sider. Sædvanen tro havde 

Finn arrangeret en tur, og denne gang var det med udgangspunkt fra Tved Kirke. 

På det kulinariske område havde vi igen i år ”Smag på Thy” denne gang var det med Anita 

Klemmensen, stjernekok i København men opvokser her i Thy, så hun følte sig hjemme. 

Anita har været medforfatter til den spændende bog ”Thy til sanserne”, som Nationalpark 

Thy har været med til at støtte.  

Avismotion er endnu et arrangement, som vi har deltaget i, og som vi forsat forventer at 

medvirke ved. I år havde vi 15 på vandretur og 7 på cykeltur, turen var lagt ved 

Faddersbøl og Ålvande. 

I løbet af sommeren blev jeg kontaktet af et par foreninger med tilknytning til national- og 

naturparker, begge foreninger var under dannelse. Dette resulterede i et halvgammelt mål 

vi har i Støtteforeningen Nationalpark Thy: at vi kunne være medvirkende til at knytte 



kontakter til andre støtteforeninger. Vi indkaldte derfor til et netværksmøde; mødet blev 

afholdt den 2. oktober på Stenbjerg Kro. Deltagere: Lille Vildmose, Mols Bjerge, Skjern Å, 

Sydfyn. Det blev et udmærket møde og vi arbejder videre på at få et netværk op at stå, 

vort primære ønske er, at vi kan inspirerer hinanden ved udveksling af erfaringer og ideer. 

Vi forestiller os et fællesmøde én gang pr. år. 

I efteråret havde vi en spændende kulturhistorisk vandring. Jens Vangsgaard havde 

arrangeret en tur fra Vandet Sø til Vesterhavet via Klitmøller, med emnerne naturen vest 

for Vandet Sø, Klitmøller Ålekiste samt møllerne i Klitmøller. En meget fin eftermiddag. 

I vore vedtægters § 2 Formål stk.2 står: At bidrage til at skabe et højt informationsniveau 

for medlemmer, lokalbefolkningen og andre brugere om det nationale og internationale 

arbejde med Nationalparker.  

Dette formålspunkt har Mona taget meget flot om, idet hun med Folkeuniversitetet som 

partner har udarbejdet og forestår en foredragsserie på 2x3 foredrag omhandlende 

Nationalpark Thy, 3 her i 1. kvartal og 3 i efteråret. Vi har indtil nu afholdt de 2 foredrag 

(Nationalparken, hvorfor blev den og naturen) og skal her den 27. marts afholde det 3. 

omhandlende kultur. Indtil nu har det arrangement været over al forventning og med et 

besøgstal på ca. 35/gang, hvilket også har givet nye medlemmer i støtteforeningen. 

Som jeg var lidt inde på i starten, er vi som forening ved at få ret godt fat om vore opgaver 

og dermed berettigelse som støtteforening. Dette har medført en beslutning om at ændre 

vor hjemmeside fra at være en relativ intern kommunikationsplatform til nu at være et 

ansigt udadtil. Vi vil gerne med hjemmesiden inspirere til, at tænke støtteforeningen ind i 

Nationalpark Thy som en relevant og aktiv samarbejdspartner. Hjemmesiden skal være et 

aktivt værktøj, hvor der informeres om Støtteforeningen Nationalpark Thy og hvor vi kan 

inspirere til udvikling af Nationalpark Thy. Vi vil senere i aften orientere om hjemmesiden.  

Jeg ser fremtiden som særdeles spændende. Nu er alt dette i gang, som vi har ventet på.  

Og set tilbage på året er jeg glad for at vi i sin tid valgte at følge Nationalpark Thy på vej. 

Nu er det op til os selv og hvor meget vi vil engagere os i dette arbejde. Dette arbejde 

kræver engagement og jeg håber inderligt at når vi har valg til bestyrelsen at flere vil stille 

op så vi kan få nye og spændende kræfter ind i arbejdet.  

Til slut vil jeg takke alle for den opbakning I har vist foreningen. Jeg håber meget den må 

fortsætte. Tak til bestyrelsen og alle som har medvirket aktivt i arbejdet. 

Marts 2011.  

Jens Roesgaard 

Formand 


