
 

 
 
 
Referat fra møde i Støtteforeningen den 7. maj 2014 
 
Deltagere: Grethe, Jens, Ove, Frede, Harry, Jørgen, Peer, Jan og Bodil 
Annette og Camilla deltog i de første 5 pkt’er. 
 
1 Referatet blev vedtaget. 
2. Dagsordenen blev vedtaget. 
3. Meddelelser  fra formanden: 
Mødet i Lille Vildmose den 31. maj er aflyst p. g. a. få tilmeldte. 
Der er nu orden i nyhedsbrevet. 
     Meddelelser fra kassereren: 
Vi har nu kr. 42.373, 85 i kassebeholdning. 
Vi har fået et nyt husstandsmedlemsskab. 
Der er ca. 30 medlemmer, der mangler at betale. 
 
4. Meddelelser fra administrationen: 
Der er kommet flere frivillige. De kommer fra hele landet. De fleste har tilknytning 
til Thy, i form af sommerhus el.lign. Der er i øjeblikket 35 frivilligværter. Vagtpla-
nen er næsten 100 % dækket af frivillige i Stenbjerg. Der bliver arbejdet på for-
midling i Lodbjerg. Der er flere frivillige med i opgaven omkring fyret. 
Naturstyrelsen har fået penge til et rosa rugusa projekt, Annette forhørte sig om 
muligheden af vores deltagelse. Der var bred enighed om, - det ønsker vi ikke ef-
ter de erfaringer vi har fra vores forsøg ved Stenbjerg Landingsplads, faktisk bør 
det nu stå helt klart at der kun er to veje til bekæmpelse af rosa rugusa, - gift eller 
opgravning igennem flere år. 
Hvis Annette får henvendelse fra folk, der ønsker at deltage i naturpleje, vil Ove 
gerne kontaktes. 
Annette ønsker et link mellem vores hjemmeside og Nationalparkens frivillige. 
Peer finder ud af det. 
 
5. Summer camp. 
Annette og Anne Sofie har lagt et spændende program. Vi har sagt ja til at deltage 
tirsdag den 24. juni. Det var planen at naturplejen enten skulle foregå ved Fad-
dersbøl eller ved golfbanen, men ingen af stederne er egnet til opgaven. Ove og 
Anne Sofie finder et egnet areal den 19. maj. 
Annette ønsker også, vores deltagelse i andre praktiske opgaver. Annette sender 
en opgaveliste ud, som vi kan krydse os af på. 



Camilla er med i projektet: Naturens besøgsvenner. Det handler om registrering 
af sjældne planter. Projektbeskrivelsen og opgaverne lægges på Støtteforeningens 
hjemmeside. Camilla og Peer samarbejder om opgaven. 
 
6. Godkendelse af rykkeskrivelse: 
Frede havde skrevet et udkast til rykkerskrivelse. Efter forskellige små ændringer 
fik Jørgen det til udsendelse. 
 
7. Temadag den 20. september: 
 Frede har deltaget i planlægningen af en temadag, der skal munde ud i forslag til 
nationalparkplanen fra 2015 og fremad. 
Frede sender referatet fra første møde, når han får det. Bestyrelsen var enige om 
at støtte op omkring temadagen. Bestyrelsen mener, temadagen ikke kun skal 
handle om beskyttelse men også om benyttelse. Ove vil kontakte Friluftsrådet, for 
at finde en relevant oplægsholder. Frede vil tage vores ønske med til næste plan-
lægningsmøde. 
 
8. Nyt fra Nationalpark Thys Bestyrelse og Råd: 
Både bestyrelse og råd har diskuteret sted og indhold for Nationalparkcenteret. 
Lige nu er stemningen, at centeret skal ligge ved for- og/eller bag fyr. 
Ønske scenariet er et center der både kan rumme udstilling, personale og kultu-
rens hus.  
Vi ønsker at eje centeret og der skal være delvis entré. 
Nu er vi så langt, at vi mener både sted og indhold er på plads den 18. juni. 
Rådet er i gang med planlægningen af et offentligt møde vedr. nationalparkpla-
nen. Jens samarbejder med Else. Planen er, at der skal komme en oplægsholder 
fra Danmarks Naturfredning og Friluftrådet.  
 
9. Løbende aktiviteter: 
Stivogter – Peer og Jan arbejder på sagen. 
Foredrag: Der var enighed om at udsætte foredraget med Jan Skriver til vinter. 
Naturpleje. Vi flytter naturplejedagen til foråret. 
 
10. Seniorture: 
Frede har næsten lagt programmet. Der mangler lige lidt oplysningen inden Peer 
kan lægge programmet på hjemmesiden og Thy360 Programmet skal være klar 
inden den 16. maj, da Peer skal ud at rejse. 
Indtil nu har 122 deltaget i vores ture i år. 
 
11. Næste møde. Den 13. august kl. 15 i Baun Plantage, - mødet i juni er aflyst 
p.g.a. flere af bestyrelsesmedlemmerne ikke kan deltage. 
 
12. Evt. 
Jørgen sender rykkerne ud. 
 
 


