
 
 
     

 

 

 

 

 

 

Afdelingsbestyrelsen for DN Mariagerfjord 

 

Referat fra møde mandag d. 4 sep. 2017 kl. 19.00 hos Ole Guldberg, Oxendalen 24, Mariager. 

 

Mødedeltagere: Alan Phipps, Frans Julin, Kaj Edlund, Kaj Nissen, Lasse Gundesen , Mona Phipps, Ole 

Guldberg, Svend Grønkjær Madsen. 

Afbud fra: Karsten Vestergård 

 

 

Dagsorden: 

 

1) Valg af ordstyrer og referent 

   Kaj Nissen ordstyrer 

 Frans Julin referent 

 

2) Godkendelse af denne dagsorden og referat fra sidste møde 29.5.2017 

Godkendt med tilføjelse af punkt 13 og 14 

 

3) (Evt. aktuelt emne til debat): 

 

4)   Sager til orientering og til behandling 

a) Geografiske grupper – Arden, Hadsund, Hobro, Mariager 

Arden: Problemet med §3 arealer der sløjfes og dermed forsvinder ud af registrering på 

Miljøportalen. 

Hadsund: Stadig problem med Nordsøstiens tilstand. Svend har forslag til en renovering. Ole 

bringer sagen op i Grønt Råd. Stien er nu lukket på en kort strækning v. Hadsund. 

Punktet ”Nordsøstien” skal på næste dagsorden. 

Mariager: Kommunen har fremsendt et forslag om at åbne den rørlagte del af Hou 

Møllebæk, hvilket vi i høj grad påskønner. 
b) Projekt- og emnegruppe. 

1. Fredninger - Bakkelandskabet ved Kielstrup Sø, Kridtgraven ved Dania, Fyrkat 

Ole gennemgik detaljeret om forløbet af fredningsnævnsmøderne vedr. Kielstrup 

Sø. Ændringer skal indsendes inden 15. september. Vedrørende Kridtgraven 

fortalte Kaj E. De forskellige lodsejere kommenterede fredningsforslaget. 

Kommunen har efterfølgende udtrykt, at de ikke ønsker at støtte en fredning. 

Involverede kan nu udtrykke sig skriftlig om forslaget. 

2. Fredningstjek. 2 hold har været på fredningstjek ved Aistrup Bugt. 

Kommentarer indsendes til foreningen og til kommunen. 

3. DN’s arbejde i det kommunale Naturråd. Kaj N skal til møde på onsdag. 

Forretningsorden med videre skal udarbejdes. Derefter skal man på tur til 

Helberskov m.v. Kaj vil fremover udsende dagsorden m.m. til os. 

4. Forslag til kommuneplanstrategi (muligheder for nye sommerhusområder og 

udviklingsområder) Kaj E har gennemlæst det, og han kan ikke se der er noget 

at komme efter. Flere havde også læst det og havde samme mening. 

5. Kommunens kortlægning af §3 områder. Allan har haft en del skriverier med 

kommunen om projektet og har fået svar, der ikke giver os megen chance for at  

følge med. Allan har selv et forslag til, hvordan de meget nemt kan besvare 

spørgsmål fra os.  Allan har taget kontakt med hovedforeningen, for at få at vide 

om det er i orden, den måde kommunen behandler sagen. 

6. Udvidet formidlingsprojekt ved Alstrup krat. Ole arbejder med at få en sti ved 

kirkesøen inde i Mariager. Sti gennem Maren Finds dal bør også være en del af 



formidlingsmaterialet. Kommunen har længe lovet, at der skulle komme noget, 

men intet er sket. Trappe ved Frydensbjerg arbejdes der med at skaffe økonomi 

til. 

7. Naturplejeprojekt i samarbejde med kommunen. Kaj E har snakket med 

kommunen om vi skal lave et naturgenopretningsarrangement i år. Vi vil foreslå 

Sem Hede. 

8. Naturens dag. Mona gennemgik aktiviteterne. Der skal bl.a. laves insekthotel. 

Der er er 2 muligheder for gåtur med opgaver om naturtjek. Og en del andre 

aktiviteter. 

9. Kommunalvalg nov.2017 Mogens havde lovet at finde en til at lede mødet, men 

han har ikke fået gjort noget. Har nu lovet at gøre noget. 

10. Årsmøde Dirigent: Jørn Eskildsen spørges. Foredragsholder: Vores nye 

direktør eller Bo Gregersen fra Vildmosecentret eller Jacob Palsgård om Life 

projektet. På valg: Allan, Lasse, Frans og Kaj. De 3 første modtager genvalg. 

Kaj har vi intet set til, så vi vil finde en anden til opstilling.   

11. Apotekerskoven, Hobro. Der er intet sket. Skiltene står der stadig. 

12. Tilbagemelding på afdelingsundersøgelsen. Vi har fået en kopi af vores 

besvarelse. Samt en kommentar til den samlede landsundersøgelse med forslag 

til kommende aktviteter for at bedre arbejdsforhold i de enkelte kommuner. Vi 

snakkede om det var en god ide at lave en årsplan. De 2 Kaj-er laver en. 

13. Klimakommune. Kaj E kontakter La Cour. 

14. Foredrag med Rasmus Ejrnæs. Vi er medarrangør af et foredrag på Nørager 

Kro med R.E. Rebild afdeling har samtidig årsmøde. 

c) Andet til orientering. Alan har deltaget i en SEGES tur om helårsafgræsning af 

naturområder. 
 

5)   Kommunikation (de enkelte punkter behandles kun, hvis der er nyt) 

a. Hjemmesiden (ny udgave) Der er problemer med at finde frem til sager og lignende både på egen 

hjemmeside og på foreningens sider. Hovedforeningen er oplyst om det. 

b. Podio 

c. Facebook 

d. Andet  

 
6)  Foreningen og andre  

a) Samråd (KE) Næste møde er den 16.september, hvor bl.a. den nye direktør kommer og skovfoged 

Leif Lyngsø kommer og fortæller om fritidsbrug af skoven. Den 1. november er der møde i 

Tylstrup. 

b) Rep-møde Århus 18-19.nov. Hvem deltager? Kaj E og Ole deltager 

c) Ture. Kaj N opfordredes til at lave en vintertur i skoven. Han sagde ja. Tofte Skov tur ordnes af 

Svend. Fugletur ved Fyrkat Engsø med Carsten arrangeres af Kaj N. Meld ind med andre forslag. 

d) Grønt Råd. Intet møde siden sidst. 

e) Årets inspirationspris. Vi vil indstille Naturluppen. Kaj og Kaj skriver en indstilling, der 

underskrives af næstformændene. 

 

7)  Hvad skal i Nyhedsbrevet?  Årsmøde – Kaj E,  

Naturens dag –Alan 

Fredningstjek – Alan 

Rasmus Ejernæs Kaj E 

Deadline  den 28.9. 

 

 

8)  Eventuelt   

 

9)  Næste møde 14. november kl. 19 hos Lasse i Hadsund 

 

Referent.  

Frans 


