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Afdelingsbestyrelsen for DN Mariagerfjord

Referat af møde tirsdag d. 18.november 2014 kl. 19.00

hos Lasse Gundesen, Fjordbakken 4, Hadsund Tlf. 98573159/20660319

Deltagere; Lasse, Svend, Kaj E., Kaj N. Frans, Ole og Anders

Dagsorden:

1) Valg af ordstyrer og referent: Frans og Anders

2) Godkendelse af denne dagsorden og referat fra sidste møde 26.8.2014. Enkelte punkter blev tilføjet 
dagsordenen. Referaterne af årsmødet og sidste bestyrelsesmøde godkendt.

3) (Evt. aktuelt emne til debat) 
Evaluering af årsmødet. Tilfredsstillende fremmøde (ca. 25) og rigtig fint oplæg af Anders Horsten.
Organisering: Kaj E. forsøger at sætte ansvarlig person på sagerne efterhånden som de løber in i Podio. 
Presseliste og aktivlisten blev opdateret.

4)    Sager til orientering og til behandling
a) Geografiske grupper – 

i) Arden: Vi accepterer sagen om solceller og træbeklædning på et hus i fredet område.
ii) Hadsund: En borger har henvendt sig til DN vedr. et planlagt solcelleanlæg i Haderup. Vi er ikke

helt så kritiske som borgeren. Der kommer offentligt høringen om sagen senere, hvor vi ser på 
den igen. Svend ser på en ny sag om digegennembrud.

iii) Hobro: Økologisk marked i det røde pakhus blev opprioriteret i år med god succes. I Lille 
Skovsgård kan nogle sommerhuse kun blive liggende indtil ejerne dør. Hobro ser på det. 
Udvidelse af udlejning af kanoer på Skalsåen kan være et problem. Boringen af 
spildevandsrørledning ved Sillehagen har medført betydelig skader i det fredede område. 
Wiegårdsvej er blevet lukket med en port. Der er snart frist; Kontakt Lone. Der er planer om en 
byudvidelse med Hobro Nord med miljøvenlig profil. Vi går positivt ind i arbejdet. DN har fået 
ret i klage om nedlæggelse af vej i Trinderup.

iv) Mariager: Steffen har set på udvidelse af grusgraven ved Gunderup. 
b) Projekt- og emnegruppe.

1. Kontakt til kommunen: Vi foreslår et dialogmøde med Kommunen den 29/1 
eller 19/2. 

2. Fredninger: Der er kommet udkast til plejeplan for Alstrup Krat. Ole har 
kommenteret. Et fjord-stiprojekt bliver etableret som et grønt partnerskab med 
kommunen, hvor DN skyder 20.000,-kr ind af arvepengene, og Grønt Råd yder 
10.000,-kr.
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3. Naturpleje. Man kan søge penge til Naturpleje i Friluftrådet. Vi tager 
muligheden med til Dialogmødet.   

4. Arv: Jens Christian Skov er interesseret i at deltage i fortidsmindeprojektet, og 
Grønt Råd vil også gerne gå ind i arbejdet.

5. Affald: Den nye affaldsplan indbefatter kildesorterering for borgerne. Der er 
kommer udlicitering i 2015. Grønt Råd vil betale for skilte med teksten ”Husk 
affaldsindsamling på søndag”. Måske var det en god idé for DN at gøre det 
nationalt.

6. Stiprojekt: Der er fuld opbakning til at udarbejde en kommunal stifortegnelse og
der bliver arbejdet på en fjordsti.

7. Husdyrsager: Kaj N. læser hovedparten af sagerne, men der er sjældent noget at 
komme efter. Det er reglerne, der er problemet, og ikke de enkelte ansøgninger.

8. Klagesager: DN tilbyder hjælp med PR i forbindelse med sager.
9. Jord- og stendiger: Vi er usikre på om der findes en central registrereing af diger

i landskabet. En aktiv i Esbjerg har gjort en lokal indsats, og dokumenteret at 
der er behov for større fokus. Kaj E. rundsender materialet.

c) Andet til orientering. Intet nyt

5)   Kommunikation( de enkelte punkter behandles kun, hvis der er nyt)
d) Hjemmesiden. Intet nyt
e) Podio. (Behandlet under punkt 3)
f) Facebook. Intet nyt
g) Andet. Intet nyt

6)  Sager under behandling (punkterne behandles kun, hvis nogen ønsker det).
Intet nyt

7) Foreningen og andre 
a) Samråd (KE): Mødet i Tulstrup: Danmark har meget slappe regler for TST (Ship to Ship) lastning 

af olie og ophugning af skibe. Der deponeres aske flere steder i regionen. Det virker planløst. Nyt 
SR-møde 2/2-2015.

b) Ture: Forslag til ture i 2014 udbedes. Arrangementer, som skal med i Naturguiden, skal være Frans
i hænde senest 2.december. Ole ser på en Låenhus-tur.

c) Grønt Råd: Skal holde et fællesmøde med Teknik og Miljø-udvalget.
d) Tilmelding til Konventus giver adgang til at låne kommunale bygninger m.v.
e) Repræsentantskabsmødet. Der er møde i den kommende weekend. Ole og Kaj E. deltager.

8)   Hvad skal i Nyhedsbrevet?
Den vundne vejsag i Trinderup (Frans). Årsmøde og konstituering (Kaj E.). Dialogmøde (Kaj E.). 
Naturpleje i Marienhøj (Kaj N). Deadline 1/12-2014 til Mona.

9)  Eventuelt. Vi skal have rettet template
Koordinationsmøde for grundvand 27/11: Anders deltager som suppleant for Frans

10)  Næste Møde: 17/2-2015 hos Mona og Allan

Referent: Anders
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