
Referat af stiftende årsmøde for DN Mariagerfjord
torsdag den 16. november 2006, kl. 19, på restaurant Landgangen, Mariager.

Program:

Kl. 19 Formanden for koordineringsgruppen, Ole Guldberg, Mariager, bød velkommen 
til de ca. 40 fremmødte og særligt til journalist og naturfotograf Jan Skriver, der 
holdt et tankevækkende lysbilledfordrag om ”Fjordens Liv” i Limfjorden, krydret 
med sange af Knud Højrup til eget guitarakkompagnement.

Kl. 20 Pause, kaffe/te og brød

Kl. 20.30 Stiftende årsmøde for DN Mariagerfjord.
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent:
Jörn Eskildsen, LK-konsulent i Århus og Vejle amter, blev valgt
Dirigenten konstaterede at mødet var lovligt indkaldt og dermed beslut-
ningsdygtigt

 2. Lokalkomitéernes beretninger:
● Koordineringsgruppens beretning blev aflagt af Ole Guldberg.
● LK Ardens beretning blev aflagt af Mogens Hedegaard, suppleret 

med et skriftligt materiale
● LK Hadsunds beretning blev aflagt af Svend Grønkjær Madsen sup-

pleret med henvisning til Hadsund Folkeblads gengivelse af beret-
ningen i uge 45

● LK Hobros beretning blev oplæst af Kaj Edlund på vegne af for-
manden og næstformanden, som begge havde fået forfald.

● LK Mariagers beretning blev aflagt af Ole Guldberg
Ovennævnte 5 beretninger vil blive lagt ud på DN Mariagerfjords nye 
hjemmeside: www.dn-mariagerfjord.dk når den er klar.
Der blev spurgt til, hvordan DN-nettet på Internettet kommer til at virke? 
Der kunne der på nuværende tidspunkt ikke gives et fyldestgørende 
svar på før gennemgangen af systemet ifm. REP-møde i den kommende 
weekend.
Ole B. Balslev, Nørhald, opfordrede til samarbejde om VVM- og miljøsager 
med relation til Mariager Fjord.
Svend Grønkjær Madsen omtalte ønsket om uhindret at kunne passere 
langs Kattegats og Mariager Fjords kysterne.

 3. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen: 
● Valgt til bestyrelsen:  

Ole Guldberg, Mariager med 27 stemmer for 3 år
Sven Grønkjær Madsen, Hadsund med 27 stemmer for 3 år
Mogens Hedegaard, Valsgaard med 24 stemmer for 3 år
Kaj Edlund, Hobro med 23 stemmer for 3 år
Lars Gundesen, Hadsund med 23 stemmer for 2 år
Anders Borgen, Mariager med 23 stemmer for 2 år
Kaj Petersen, Mariager med 22 stemmer for 2 år
Frans Julin, Hobro med 22 stemmer for 2 år
Finn Jensen. Hadsund med 22 stemmer for 1 år
Kaj Nissen, Hobro med 21 stemmer for 1 år
Frede Andersen, Oue med 20 stemmer for 1 år
Henrik Wessel Fyhn, Hobro med 18 stemmer for 1 år

● Valgt som bestyrelsessuppleanter for 1 år:  
Børge Larsen, Hobro med 10 stemmer som 1. suppl.
Anders Nielsen, Hobro med 5 stemmer som 2. suppl.
Kirsten Hjarnø Mathiassen, Hobro som 3. suppleant

http://www.dn-mariagerfjord.dk/


Der blev i alt uddelt og anvendt 32 stemmesedler. Ingen ugyldige.
Under stemmeoptællingen orienterede Mogens Hedegaard om etablering 
af interessegrupper. Der blev uddelt sedler, hvor mødedeltagerne kunne 
meddele den nye bestyrelse deres interesser.

 4. Forslag fra medlemmer:
Ingen forslag

 5. Eventuelt:
Spørgsmål om regnskab blev besvaret med henvisning til de gældende 
regler for de nuværende lokalkomitéer (indtil 2.000 kr. pr. aktivitet kan 
bruges uden at spørge, indtil 5.000 kr. kan bevilges af DNs Administra-
tion, større beløb kan bevilges af FU eller søges af DNs Projektpulje)
Den nye bestyrelse skal konstituere sig med en formand og én eller to 
næstformænd. Bestyrelsen skal selv tage stilling til, om den vil have en 
fast sekretær eller referenter på skift.

Mødet sluttede ca. kl. 22.30

Den 17/11-06 Den 18/11- 06

Referent: Mogens Hedegaard Dirigent: Jörn Eskildsen


