
 

 

 
Mariagerfjord den 25. maj 2010 

 

 

 

 
Danmarks Naturfredningsforening Mariagerfjord (DN Mariagerfjord) 
Formand Ole Guldberg, Oxendalen 24, DK-9550 Mariager 
Tel.+45 9854 2122. E-post: formand@dn-mariagerfjord.dk 

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 9. juni 2010 
 
Tid: Kl. 19 - Sted: Hadsund Vandrerhjem, Stadionvej 33, Hadsund 

Til stede: Ole Guldberg (OG), Kaj Edlund (KE), Svend Grønkjær Madsen (SGM),  Anders Borgen (AB), 

Kaj Petersen (KP), Frans Julin (FJU), Frede Andersen (FA), Niels Foged (NKF), Lene Skovborg Ander-

sen(LSA) 

Afbud: Henrik Wessel Fyhn (HWF), Lasse Gundesen (LG), Kaj Nissen (KN),  Børge H. Larsen (BHL), Kir-

sten Hjarnø Mathiassen (KHM), Steffen Elmose (SE) 

 

Foreløbig dagsorden: 

 1. Valg af ordstyrer:  KE 

 

 2. Godkendelse af dagsordenen og referater af bestyrelsesmødet den 13.4.10 

Godkendt uden kommentarer 

 

3. Meddelelser og kort gensidig orientering om andre emner end nedenstående: 

 Arv, miljøpris,Udinaturen.dk, Indvielse af Fyrkat Engsø 

Lokalafdelingen har via De Blå Baretter fået en henvendelse om modtagelse af en arv. Da vi ikke har en 

selvstændig økonomi, vil arven gå til hovedforeningen. Det ville være en god idé, hvis vi kunne komme 

på en lokalt baseret idé, som arven kunne målrettes til. Vi kender ikke beløbet, men der kan være tale 

om et 5-6-cifret beløb. 

 

Grønt Råd uddeler en miljøpris hvert år på Naturens Dag. Idéer til kandidater modtages med tak. 

 

Vi er blevet godkendt til indtastning af arrangementer til UdiNaturen.dk 

 

En sti ved Fyrkat Engsø er afspærret med henvisning til at beskytte fuglelivet. Ejer har allerede fået er-

statning for at åbne arealet for offentligheden. Vi ønsker at arealet åbnes udenfor ynglesæsonnen. Ole 

skriver et læserbrev om det. 

 

TV-Nord har efterspurgt eksempler, hvor de nye kommuner har udvist en anden politik i forhold til de 

gamle amter. Vi har fremlagt Hadsund Syd og miljøgodkendelser til landbruget  

 

 

 

4. Interessegrupper. Orientering og evt. drøftelse af væsentlige sager: 

 a. Geografiske grupper (Arden, Hadsund, Hobro og Mariager): 

Hadsund: Der er uenighed om adgangen til en bådebro. Grundejerforeningen ønsker at spærre for 

bilkørsel, og lave terrænændringer. Svend følger sagen. 

Hobro: Frans har været på tur med Kommunen i Østerskoven. Der var stor enighed med kommunen 

om plejen. HIK har ansøgt om tilladelse til ny fodboldbane I Østerskoven. Der har været afholdt 

retsmøde i ”stisagen”. Der falder dom i sagen 29. juni. Der er plads til etablering af et lille 

kogræsser lag i området, men vi kender ingen i Hobro, som har lyst at gå ind i det.  

Mariager: I Kongsdalenen ved Assens udstykkes et parcelområdet på et områder, der har været 

brugt som losseplads. Der er fældet et større hegn indenfor strandbeskyttelsesområdet. Desvær-

re er hegnet ikke omtalt i lokalplanen. Vi har anmeldt det til Miljøcenteret, men kommunen har 

ikke meldt det til politiet. Kommunen genetablerer hegnet på bygherrens regning.  KP har obser-

veret olie i regnvandsudløbet fra Assens. Kommunen har udsat en flydespærring. Kommunen ud-
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beder sig bemærkninger til udvidelse af bådehavne i Mariager med en 3X95m bådebro. Mariager-

gruppen ser på det. 

 

 

 

 

 b. Projekt- og emnegrupper: 

 1) Miljø: Intet 

 2) Affald:  Der gik fint. Næste år er fastlagt til 3. april 

 3) Husdyrbrug:  Intet 

 4) VVM: KN har været til møde ved Døestrup om opsætning af vindmøller. Vi venter med at 

komme med kommentarer, til der foreligger en VVM. Det ser ud til at være en nabo-sag sna-

rere end en natur/miljø-sag.  Sagen om rensningsanlægget er ikke kommet endnu, men 

kommer sikkert i sommerferien. 

 5) Kommuneplan mv: intet nyt 

 6) Agenda 21:  Intet 

 7) Vandløb: Der er fortsat hegnet for tæt på Stævnskær Bæk. Kommunen har set på det for to 

år siden, men der er fortsat ikke sket noget. 

 8) Klima: Møde med Preben Christensen er endnu ikke afholdt. Umiddelbart er der ikke noget, 

der tyder på, at kommunen ikke overholder aftalen, men måske var det en idé, at lade pres-

sen undersøge det, og få lidt offentlighed om det. 

 9) Golf: Farcen fortsætter. Kommunen er MEGET længe om at svare på vore henvendelser. Na-

boerne kører deres egen sag, som vi ikke blander os i. 

 10) Vand- og naturplaner:  Intet ny. Der er fortsat ikke kommet. 

 11) Fredninger: Steffen og Ole har været til møde med ejeren om overdrevet ved Enhøj. Eje-

ren er positiv overfor en fredning, men vil gerne sikre sig erstatning. Frans undersøger, om 

DN har registreret Onsild Ådal som potentiel fredning. Der er kommet enkelte anker af fred-

ningen ved Alstrup Krat/Hohøj. Der er diskussion mellem stat og kommune om fordelingen af 

erstatningerne. Desuden har enkelte lodsejere nogle småbemærkninger. 

 12) Andet 

 

 3. Fælles temaer og projekter: 

 a. Grønt Råd:  Det er et problem, at rådet aldrig kan blive enige, så der ikke kommer en enig udta-

lelse. Stierne kører videre. Der kommer indvielse af stien ved Låenhus. 

 b. Status/forslag til projekter: Intet nyt. Grønt Råd har et projekt om opsætning af sheltere 

langs Mariagerfjord. Niels vil deltage, for at vi kan få indflydelse på placeringen af shelterene. 

 c. Mariager Fjord Natur- og kulturcenter (uden vægge) har som formål at indsamle viden om 

natur og kultur i området og formidle det til borgeren. Ole undersøger nærmere, hvad det inde-

bærer.  

 d. DN Nettet og hjemmesiden: Hjemmesiden bør nok opdateres. 

 e. Andet: Marianne Hald har fået nyt job. Stillingen er opslået til ny ansættelse. 

 

 4. Arrangementer (evaluering eller tilrettelæggelse af ture, møder o.lign.): 

 a. Turplanlægning: Tur til Ajstrup skal indberettes til DN (NF). Frans er ved at arrangere en tur til 

Kongsvad Møllebæk den 5. september. Forsøger at koordinere med officiel indvielse af naturgenop-

retningsprojekt. 

 b. Eksterne: Landsdelstræffet var en succes. Det kan anbefales. Årsmødet afholdes i år 17. no-

vember 19.00 i Mariager. Frans indberetter til Natur og Miljø. 

 c. Andre: Fjordens dag: Cykeltur i Hadsund. Østerskov i Hobro. Kongsdal i Mariager. Mogens ar-

bejder på en tur i Arden. 

  

 5. Eventuelt, herunder næste møde: 23. august hos Ole. 

 

 

Referent: Anders 


