
Mariagerfjord den 16 juni 2011

Referat for afdelingsbestyrelsesmøde den 15. juni 2011

Tid: Kl. 19 - Sted: Ole, Oxendalen 24, Mariager
Til stede: Ole Guldberg (OG), Kaj Edlund (KE), Svend Grønkjær Madsen (SGM),   Lasse Gundesen (LG), 
Anders Borgen (AB), Kaj Petersen (KP), Frans Julin (FJU), Kaj Nissen (KN), Frede Andersen (FA), Alan 
Phipps (AP), Mads Hvam Bjerregaard (MHB), Kirsten Hjarnø Mathiassen (KHM),
Afbud: Børge H. Larsen (BHL),Niels Foged (NF) Kaj Petersen, Steffen Elmose (SE), Lene Skovborg An-
dersen (LSA).

Dagsorden:
 1. Kaj E. blev valgt til ordstyrer. Dagsordenen og referater af bestyrelsesmødet den 12.4.11 blev god-

kendt. Referent: Anders

 2. Meddelelser og kort gensidig orientering om andre emner end nedenstående: Uddeling af Ju-
bilæumsbog + plakater blev uddelt til bestyrelse og aktive.

Kommunen er ved at kortlægge §3 og andre naturområder. De inviterer til en tur for at se på områderne 
den 11. 16. og 25 august. Aktive opfordres til at tilmelde sig.

Naturens ambulance kommer til Hobro den 3.9. Interesserede er MEGET velkomne til at stå på torvet.
Der kom 150 mennesker til turene i både Ajstrup og Låenhus. Det er flot!
 3. Interessegrupper. Orientering og evt. drøftelse af væsentlige sager:

 a. Geografiske grupper
Arden har haft møde, men der kom kun Mogens, Mona og Alan. Folk vil tilsyneladende gerne deltage 

i ad hoc aktiviteter, men er tilbageholdne til at deltage i en fast gruppe. Alan vil forsøge at igang-
sætte aktiviteter, som kan inddrage flere folk.

Hadsundgruppen har haft tur til Tofte Skov med 52 deltagere. Turen gav et lille overskud. Der postes 
41 mill kr i Vildmosen til genopretning af søer og udsætning af dyr. Der er delte meninger om 
Glas-katedralen. Hadsund-gruppen er imod. Det er opbagning til, at de gør indsigelse mod lokal-
planen.

Hobrogruppen ar tabt sagen om stiforløbet i Østerskoven, og accepterer kommunens sti-forslag. Ho-
brogruppen har haft en udryknings-sag: Der er harvet i et §3 område. Sagen er politianmeldt, og 
Kommunen arbejder på sagen. Frans følger sagen. Hobrogruppen anker en naturbeskyttelsessag, 
hvor en udvidelse af et husdyrbrug går ud over en sø/hængesæk. Sagen forventes senere at 
komme på som §12 sag for husdyrbrug.

Mariagergruppen: Det flyder med affald fra byggeriet ved Kongsdal. Foran området skulle der efter 
lokalplanen være rekreativt område, men området er tilsået med korn. Kommunens udlægning 
er, at en lokalplan er blot en plan. Der er ingen muligheder til at påtvinge planen gennemført. Vi 
bør i fremtidige sager sikre, at det gøres som betingelse for godkendelser, at også grønne dele af 
lokalplanen implementeres.

 b. Projekt- og emnegrupper:
 1) Miljø: Der er møde mandag den 20. juni om kommunens spildevandsplan.
Det nye rensningsanlæg har foreløbig fået afslag på etablering i fredsskov, men naboerne klager 

nu over placering i juletræs-plantagen, da det ligger tættere på beboelse.
 2) Affald: Det har været evalueringsmøde på indsamlingen. Næste år vil Alan/Mona være an-

kerpar i stedet for Mogens.
 3) Husdyrbrug: Der er mange husdyrbrugssager for tiden, og Mogens har gjort en meget stor 

indsats, bl.a.: Fem klager over Mariagerfjord Kommunes §16 miljøgodkendelser af Blåkildevej 
57, Lundgård Hedevej 34, St. Arden Byvej 11, Storkedamsvej 3 og Vester Skovhusvej 2. 
Klage over Mariagerfjord Kommunes §12 Miljøgodkendelse af husdyrproduktionen på ejen-
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dommen Søkærvej 6, 8970 Havndal. Klager over Mariagerfjords §16 miljøgodkendelser af 
Kridtvejen 2, Lundgårdsvej 19, Stenstrup Byvej 3, Storarden Byvej 27 og Toudalsvej 4, der 
alle modtager husdyrgødning fra Lundgård Hedevej 36.
Vi får et kæmpe problem, når Mogens (forhåbentlig midlertidigt) slipper tøjlerne efter 
sommerferien. Anders vil forsøge at genoptage arbejdet med husdyrbrugssagerne indtil vi 
finder en person med mere tid.

4     VVM: intet
  5)    Kommuneplan mv: Kommunen har udarbejdet en strategi-plan. Det er meningen, at den 
skal indarbejdes i kommuneplanen. Der holdes temamøde 18. august om planen. I uge 41-51 er 
der offentlighedsfase. Det ser foreløbig fornuftigt ud. 
6)     Agenda 21: Jvf ovenstående
7)     Vandløb: Vi har intet hørt om vandløbssyn endnu.
8)     Klima:
9)     Golf: Der er fortsat problemer. Bl.a. nogle småhytter, skilte og birkelunden. Golfklubben 

tager forskud på tilladelser, og kommunen ved det godt. Der er dog en vis dialog med både 
klubben og kommunen, men kommunen svarer ikke på vore spørgsmål. Kampen fortsætter.

10)    Fredning, Der har været møde 15/6 dag med DN om landskabsfredningen ved Hadsund 
Syd og Revsbæk Gård. Hun mener ikke at Revsbækområdet skal med, da det i forvejen er §3 
sikret, og eventuelt kan sikres med en ambulance-fredning, hvis det bliver nødvendigt.

Ole har været i kontakt med Kommunen om Ajstrupfredningen. De har lovet en plejeplan, men der er 
ikke sket noget endnu.

11)    Arvesag: DN (FU) har accepteret at pengene fra Poul Hansens arv øremærkes til Mari-
agerfjord-området. Projektforslag til naturgenopretning efterlyses!!!!!

12)    Adgangsregler. En lodsejer i Alstrup Krat har forsøgt at forhindre en tur i det nu fredede 
område. Vi har svaret, at vi henholder os til Naturstyrelses retningslinier for adgangsbetingel-
ser.

13)    Den store kystvandring: Et samarbejde mellem Hjerteforeningen og DN i anledning af 
de to foreningers jubilæer. Vi foreslår Nordsøstien.

14)    Høsletkursus: Samrådet og Brønderslev afd. holder høsletkursus en aften i uge 26 eller 
27. Måske skulle vi også holde et næste år? Ole kontakter Kommunen, og foreslår at vi orga-
niserer noget sammen.

15)    Fredningsnævnsmøder: Der har været møde om en terrænændring og ”enebær-pleje” 
ved kysten nær golfbanen i Hobro. Frans deltog. Området bliver reetableret. Det er vigtigt at 
vi deltager i den type møder!

16)    Andet: intet

       4.    Fælles temaer og projekter:
 a. Grønt Råd: Møde 12. maj. Kommunen opfordres til fortsat at bakke op om affaldsindsamling og 

sti-udvikling. Der kommer et temamøde om klima- og varmeplan 9. august. 
 b. Status/forslag til projekter: Mads vil forsøge at etablere naturpleje sammen med efterskoler-

ne som led i almen dannelse. Alan arbejder på en sti ved Blåkilde.
 c. DN Nettet og hjemmesiden: Vi bør skrive et nyhedsbrev en gang imellem. DN har sendt et 

brev med hjælp og retningslinier. (jfr. DN Torsdag uge 19)
Mona har opdateret hjemmesiden. Efter møje og besvær er det lykkedes at lave undersider om pro-

jekter. Det er tydeligt, at antallet af hits er steget, efter at der er lagt noget ind på hjemmesiden. 
Der er fortsat tekniske problemer med at styre nyhederne på forsiden. Vi vil forsøge at udsende 
nyhedsbreve efter hvert bestyrelsesmøde. Indlæg til næste nyhedsbrev har deadline 1. juli.

 d. Andet: intet

       5.  Arrangementer (evaluering eller tilrettelæggelse af ture, møder o.lign.):
a.  Turplanlægning: Alan vil arrangere noget ved Stinesminde til Naturens/Fjordens dag. Mariager-

gruppen har svampetur i Hou Skov 24. september. Hadsund har tur til Linddale i slutningen af au-
gust.
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b.   Eksterne (referat af afholdte arrangementer, tilmelding til kommende møder, kurser, ture 
osv.): Frans og Kaj E har været til DNs jubilæum. Udmærket arrangement. Repræsentantskabs-
møderne er lidt rodede især mht vedtægtsændringer. Mange afstemninger, som skal genoptages 
hvis der ikke er kvalificeret flertal.

c.   Andre: Samrådet holder botanikkursus i Lille Vildmose på lørdag.
Årsmødet afholdes torsdag den 17. november i Hobro. Idéer til oplægsholder efterlyses. Ole spørger 
René.  
 

6.  Eventuelt, herunder næste møde: Næste møde tirsdag den 13. september i Hobro.

Referent: Anders
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