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Generalforsamling 2016
Støtteforeningen for Naturpark Tystrup- Torsdag d. 10. marts 2016 kl. 19.00
Afholdt på Hørhavevej 1, Vinstrup, 4250 Fuglebjerg
11 deltog i generalforsamling (ca. 1/3 af medlemmerne)
Referat
1. Valg af ordstyrer. : Mette Herget
2. Valg af referent Benth Micho Lange og stemmetæller Tommy Jensen
3. Formandens beretning. Om ture, certificering/Mærkning af Naturparken og Naturvejleder.
Beretning kan fremsendes digitalt (PDF-fil).
4. Fremlæggelse af revideret regnskab for året 2015 v. kassereren. Regnskab Godkendt. Mindre
nedgang i egenkapital. Egenkapital 9719. – kr. - Underskud i 2015 var på 685. – kr.
5. Fastsættelse af kontingent. Kontingentforhøjelse til 125. – kr. for året 2016 grundet nedgang i egenkapital vedtaget enstemmigt
6. Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag
6.1. Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændrin.ger. Ikke forelagt, da der ikke var fremmøde på 2/3 af
medlemmerne.
Forslaget var: § 4.09 Ændres til: Forslag eller vedtægtsændringer skal være formanden i hænde
senest 3 (istedet for 2 uger) uger inden generalforsamlingen og udsendes sammen med
indkaldelsen.
7. Bestyrelses størrelse. Der skal være 5 eller 7 medlemmer i bestyrelsen. Antallet skal være ulige
antal.
8. Valg til bestyrelsen. Mogens Hall, Lillan Lavigné ogTommy Jensen modtog ikke genvalg. Klaus Brage
og Kim Simonsen ønskede at stille op, Klaus Brage valgt til bestyrelsen og Kim Simonsen til
suppleant. Bestyrelsen er således på 5 personer.
9. Valg af 2 suppleanter. Mette Herget genvalgt (1.suppleant) og Kim Simonsen (2.suppleant)
10. Valg af revisorer. Anne Wrist Sørensen genvalgt
11. Status for arbejdet med Naturparken. Klar til præsentation for de berørte kommune – Benth og
Gitte går i gang.
12. Dato for næste års generalforsamling. 11.marts 2017
13. Evt. – Mindre foto-skow af Tommy Jensen og Klaus Brage
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BERETNING for 2015
2015 blev som lovet et år med meget arbejde i certificeringens navn. Vi er pt. så langt med rapporten, at den er klar til at blive forelagt til div. kommuner. (Næstved, Sorø, Slagelse og måske Ringested).
Rapporten har været ude til gennemsyn hos fagfolket og nogle i bestyrelsen har lagt rigtig mange
timer i at få den færdig. Vi har lade os inspirere af bl.a. Naturpark Åmosen, hvor vi var til møde med
formanden i december. Han kom med gode input, men vi må nok erkende at to sager er ikke ens,
men alligevel et givende møde. Vi har kontaktet Naturpark Vesterhavet for at se, hvordan de er nået
i mål med deres projekt og skal i løbet af foråret en tur derover og tale med dem.
Hjemmeside, FB og div. markedsføring
Vores Hjemmeside er nu godt på vej i den rigtige retning (tak til Helge) og mailliste på medlemmer
er nu også i orden.
Benth har oprettet en ny FB gruppe, hvor alle er velkommen til at lægge relevante opslag ind omkring observationer i Naturparken. Vores Nye FB grupper har 70 medlemmer og medlemstal i Støtteforeningen er på 32
Vi har i årets løb udsendt div. nyhedsmail og pressemeddelelser.
TURE:
De få ture der er blevet afholdt i år har været med stor succes - der blev afholdt 2 svale-safari med
39 og 22 deltager og en havørnetur med rigtig mange deltager (ca. 95) Vi så havørnene godt nok
langt væk men det var en helt utrolig smuk dag med høj sol, så humøret var højt. Også ture med
Fuglestemmer i foråret, men med få deltagere – dårligt vejr.
Hasselmus
Kim Simonsen har begyndt at lave en film om hasselmusen, som vi har fået lov at bruge. Den ligger
nu på vores FB gruppe og hjemmesiden under sket i 2016.
Støtteforeningen har siden Kongskilde Friluftsgårds konkurs i sommers varetaget udlevering af gæste nummerplader for Næstved kommune og dette ser ud til at forsætte også her i 2016, så længe
Benth har lyst til dette.
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Vi har afholdt møde med Naturvejleder Kirsten men henblik på et samarbejde omkring etablering
af et naturcenter og div. informations ture i Naturparken. Vi skrev et klage brev til Sorø kommune
da de ikke ønskede at støtte “Kirsten” mere og sammen med andre fik vi fortalt Sorø Kommune, at
det er vigtigt at holde fast i dygtige Naturvejleder, hvis man vil have en naturpark i området.
Listen med div. informationer om alt i parken er der også blevet arbejdet meget med af Benth. Mere
info. kan fås hos Benth, hvis det har interesse.
Jeg slutter denne lige korte beretning med at takke min øvrige bestyrelse for godt samarbejde i året
og benytte lejligheden til at siger et stort tak til Mogens, Lillian og Tommy som har valgt at trække
sig fra bestyrelses arbejdet, men alle 3 er forsat medlemmer i støtteforeningen.
Formand
Gitte Torp Olsen
Hørhavevej 1
DK-4250 Fuglebjerg
Tel: +45 29 27 50 89
http://www.hoerhavegaard.dk
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