
 
 
 
Referat fra møde i Støtteforeningen den 2. april 2014.04.05  
 
Deltagere: Grethe, Frede, Harry, Peer, Ove, Jens, Jørgen og Bodil 
Afbud fra Jan  
 

1. Referatet blev godkendt. 
2. Dagsordenen blev godkendt, da både Store Affaldsdag og Nationalpark-

dagen kommer under evt. 
3. Meddelelser fra formanden:  

Fin generalforsamling med god stemning og debat. Der var ca. 30 delta-
gere. Frede sendte en lille notits til Dagbladet, som også kom i avisen. 
Nationalparkens aktivitetsfolder er udkommet, den kan afhentes på Tu-
ristkontoret, på biblioteket eller på sekretariatet i Hurup. 
Projektet ”Rosa Rogusa” er afsluttet. Konklusionen er at rydningen er ved 
at gro efter igen. Det er en næsten håbløs opgave. 
Frede sender billederne fra projektet til Nationalparken og Naturstyrel-
sen til orientering. Peer lægger billederne på vores hjemmeside. 
Thisted Kommune er ved at starte et nyt projekt til sommerhusejere 
vedr. rydning af Rosa Rogusa.. I første omgang i Lyngby og omegn.  
Frede har lavet et skema over aktiviteter. Skemaet bliver også lagt på 
hjemmesiden. 
Vi har fået 2 nye medlemmer og 1 har opsagt sit medlemskab. 
Vi har fået ca. 14.000 kr. ind i kontingent. Der er stadig mange, der 
mangler at betale. Frede udformer et rykkerbrev til næste gang. 
Vi har ca. 43.000 kr. på kontoen. 

4. Frede blev genvalgt til formand. 
Peer blev genvalgt til næstformand. 

     Jørgen blev genvalgt til kasserer. 
     Bodil blev genvalgt til sekretær. 
5. Harry deltog i sidste møde vedr. Summer Camp. Støtteforeningen har 

budt ind med naturplejedag den 24. juni. Søren Kragh, naturvejleder fra 
Thisted Kommune deltager i samarbejde med os. Søren har relevant ma-
teriel/værktøj. Vi skal arbejde på et areal tæt ved Faddersbøl Mølle. Vi er 
enige om at dagen skal være meningsfuld, idet arbejdet skal være mål-
rettet og have betydning for naturen. Frede vil tage ud og bese området 
inden næste møde vedr. Summer Camp. Programmet for summer cam-
pen er næsten på plads. Både Nationalparken, Naturstyrelsen, BFN, Na-
turpleje og gymnasiet er med. Man regner med mellem 20 -25 studeren-
de på campen. 



Frede tager med til næste møde. 
6. Nyt fra rådet:  

Der er ved at blive udformet en formidlingsstrategi, som også kommer 
op på bestyrelsesmødet. 
Esben har lavet et udkast med 4 scenarier og med 4 placeringer. Støtte-
foreningen går ind for gratis adgang, at sekretariatet er på centeret og 
placeringen ved Havblink eller evt. ved bagfyret. Hvis det skal være ved 
bagfyret, skal der være havudsigt. 
NP planen skal i høring fra juni – okt. Der skal være et offentligt møde 
inden. 
Årsrapporten er udkommet som udkast, rettelser skal være inde inden 
den 7. april. 
NP- TV kører nu i samarbejde med Folkekirken. Finn Jorsal og Jens 
Munksgaard sidder i bestyrelsen. 
Nyt fra bestyrelsen: 
Bodil er blevet udpeget i stedet for Gunhild. 
Bestyrelsesmødet er først den 8. april, hvor emnerne fra Rådet er de 
samme. 
Nyt fra Formidlingsnetværket. Harry tager med til workshop den 12. juni 
i stedet for Frede. Frede sender nyhedsbrevet ud til Støtteforeningens 
bestyrelse. 
Netværksmøde i Lille Vildmose den 31. maj. Frede, Harry og Jens tager 
med. 

7. Løbende aktiviteter:  
Stivogtere: Ove og Peer sidder i arbejdsgruppen, de sender brev ud til al-
le stivogtere snarrest.  
Foredrag:  
Jan Skriver kommer onsdag den 8. oktober. Jens orienterer BFN og Na-
turnetværket. 
Naturplejeprojekter: 
Udover området ved Faddersbøl Mølle har Anne Sofie tilbudt os naturple-
je af et engområde ved Bruhnsvej nær golfbanen. Frede og Ove vil tage 
ud og se på området. Vi er usikre på, om det er rigtig for os. Vi tager 
stilling til det på næste møde. 
Vi har også fået tilbud om naturpleje af gravhøje, her var stemningen 
meget positiv.   

8. Gå i Gang:  
Seniorturene starter den 8. april. Frede sender vejledning til guiderne. 

9. Evt.: 
Nationalparkdagen den 24. maj. Der er ikke arrangeret noget i år. Vi vil 
gerne deltage i noget til næste år. 
Store Affaldsdag. Naturfredningsforeningen har et arrangement, som vi 
støtter op omkring. Vi støtter ved at lægge arrangementet på hjemmesi-
den og tage med, hvis vi har tid. 
Der er blevet sat skilte op til beskyttelse at området ved Thagaards Klit-
plantage. Det trængte der også til.  
Vi ønsker at give en takkegave til Gunhild og Finn. Frede sørger for ga-
ven. 
Vores gamle folder om Støtteforeningen trænger til revision. Peer har fi-
len med den gamle. Peer reviderer folderen til næste gang. 
 



Næste møde onsdag den 7. maj kl. 15.00 på VUC 
 

 
Referent Bodil 


