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Referat 10. sept. 2013
Afdelingsbestyrelsen for Mariagerfjord

Referat for møde 10.september 2013 kl 19
Hos Kaj Nissen
Deltagere: Ole Guldberg(OG,) Svend G. Madsen(SGM, )Lasse Gundesen(LG), MonaPhipps(MP), Alan
Phipps(AP), Kaj Nissen(KN) Kaj Edlund(KE), Frans Julin(FJ)
Afbud fra Kirsten Mathiassen og Børge Larsen

Hobro den 12. 9. 2013
Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent
KE og FJ

2. Godkendelse af dagsorden og referat
Godkendt

3. Evt. aktuelt emne til debat. Demokrati i DN. Find oplægget på www.dn.dk/demokrati.
KE gennemgik oplægget og styrede debatten, der ikke førte til konkrete ændringsforslag, trods
diverse dybtgående diskussioner.

4. Diverse meddelelser fra formanden.
Det blev understreget, at det er nødvendigt at gøre en aktiv indsats for at få flere medlemmer i
foreningen, bl.a. når vi har ture. Når den nye afdelingsfolder er færdig,  får vi alle den til uddeling i
forbindelse med hvervning

5. Sager til behandling (orientering og behandling)
a. Geografiske grupper – Arden, Hadsund, Hobro, Mariager

Arden: Intet nyt, Hadsund: Vedrørende Marienhøj Hede. Det synes som om, at
naturgenopretningen med afgræsning er skyld i dårlige offentlig adgang til området. Der
mangler bl.a. en offentliggørelse af, hvor man kan komme ind i området. OG rykker Anders
Horsten for oplysningstavler. 11 grunde ved Østergårde skal sælges. Der er opsat et giga
stort skilt. Trods henvendelse om aktindsigt og andre henvendelser, får man ingen reaktion
fra Mariagerfjord Kommune. Hobro:Er i gang med de forberedende tiltag for et natur-
genopretningsprojekt i bakkerne på Nordsiden af fjorden med det formål at beskytte/bevare
enebevoksningen. Mariager: Har gjort opmærksom på Mariagerfjord Golfklubs skiltning
ved Åmølle

b. Projekt- og emnegrupper.
1. Affaldsindsamling ( Alan) Intet nyt.
2. Kommuneplan.mv. Fordeling af arbejdet med kommentarer. Kommuneplanen er lige

kommet i dag. Kommentarer skal ind senest 6. november. KE, AP, OG og AB(Anders
Borgen) behandler planen.

3. Vandløb: Intet nyt.
4. Golf (Kaj E) Man er i gang med at flytte hul 17.
5. Fredning: Der blev snakket om en eventuel genfredning af Kielstrup Sø.

Fredningsforslag fra 1995 vedrørende skræntskovene på sydsiden af fjorden tages
frem af Hobro gruppen igen.

6. Arv. Status for projekter. Intet nyt

6. Kommunikation. (de enkelte punkter behandles kun, hvis nogen ønsker det)
a. Hjemmesiden. Stier.
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b. Podio Der blev talt godt for brugen af podio overfor dem, der ikke bruger det så meget.
c. Facebook.
d. Afd. Folder, revision. Folderen forsøges færdiggjort inden årsmøde.
e. Andet

7. Sager under behandling(Punkterne behandles kun, hvis nogen ønsker det)
a. Vand og Naturplaner. Er der mere at gøre( Kaj N)
b. Miljø
c. Husdyrbrug
d. Agenda 21
e. Klima
f. Koordineringsgruppen for grundvandsbeskyttelse(Frans) FJ fortalte om gruppens

gennemgang af kommunens forslag til grundvandsbeskyttelse for Hobro området.

8. Foreningen og andre.
a. Rep møde Følgende deltager i rep. Mødet: OG, KE, SG, KN
b. Samråd. (Kaj E) Samrådsmøde 7. sept.
c. Grønt råd.(Ole)
d. Turplanlægning Ture der skal i Naturkalenderen skal indsendes til FJ gerne senest 20.

november. Hobro planlægger botaniktur, fugletur og tur til Skindbjerglund ved Børge H.
Larsen. Mariager planlægger tur ved Steffen Elmose til Alstrup Enge og en tur til Falslev
ved Kaj Elneff. Hobro foreslår endvidere en tur ud til Anders Borgen.

e. Årsmøde. På valg er: Børge H. Larsen, Kaj Nissen, Frede Andersen, Anders Borgen samt
suppleanter. Hvad skal med i årsberetningen? Jeg trænger virkelig til hjælp, jeg synes ikke,
der er meget. Børge Larsen vil gerne trække sg,, hvis der er nye kræfter, ellers stiller han
gerne op. KE genopstiller, Frede Andersen har ikke meldt om han fortsætter. Ligeledes
Anders Borgen. Årsmødet holdes på Bella Italia, Torvet 8, Hadsund. Jan Skriver holder
foredrag.
Stof til årsberetning ønskes: SGM om Marienhøj Hede, AP om affald, KN om Vand- og
naturplaner og Kirkedal Bæk, MP om Facebook og folder. Derudoverlidt fra hver afdeling.

9. Hvad skal i nyhedsbrevet?
Opgaver blev fordelt.

10. Eventuelt.
AP orienterede om arrangementet der blev afholdt på Naturens dag i Stinesminde og gjorde
opmærksom på at sekretariatet gerne udsender materialer til skoler o.lign. hvis man ikke
selv arrangerer noget.
Næste møde 26.november i Hadsund.


