
Mariagerfjord den 6. juni 2009

Beslutningsreferat af afdelingsbestyrelsesmøde 14. april 2009

Tid: Kl. 19 - Sted: Hos Frans Julin, Wilh. Jensensvej 20, Hobro
Deltagere: Ole Guldberg (OG), Kaj Edlund (KE), Svend Grønkjær Madsen (SGM), Mogens Hedegaard 
(MH), Lasse Gundesen (LG), Frans Julin (FJU), Kaj Nissen (KN), Frede Andersen (FA), Henrik Wessel Fyhn 
(HWF), Jens. Chr. Rohde (JCR), 
Fraværende: Anders Borgen (AB), Kaj Petersen (KP), Børge H. Larsen (BHL), Kirsten Hjarnø Mathiassen 
(KHM), Steffen Elmose (SE)

Dagsorden:
 1. Godkendelse af dagsordenen og referatet af bestyrelsesmødet den 20/1-09: Godkendt med 

enkelte rettelser til referatet. Ordstyrer blev KE.

 2. Meddelelser og kort gensidig orientering om andre emner end nedenstående: OG indskærpe-
de proceduren for eksterne kontakter på DN Mariagerfjords vegne (det ”autoriserede” brevpapir 
bruges, interessegruppekoordinatorerne er bemyndiget til at underskrive på DN Mariagerfjords veg-
ne, altid kopi til formanden); Opringning fra Kjeld Hansen vedrørende True Sø; Byggeri på Skellerup-
vej? (DN Hobro undersøger) – KE orienterede om sin medvirken i en fokusgruppe om masterplan for 
Hobro midtby.

 3. Interessegrupper. Orientering og evt. drøftelse af væsentlige sager:
 a. Geografiske grupper (Arden, Hadsund, Hobro og Mariager): MH orienterede om en henvendelse 

vedrørende fældning af træer i Løvdal Skov. Intet videre foretages før MH har set det selv - SGM 
oplyste at reklamer på container, i Vive Havn og på lille bil er fjernet; Himmerlandsgården er ryd-
det og der er givet påbud om at fjerne skurvogne og lave grøfter. - FJU orienterede om skiltekri-
gen på Randersvej og manglende miljøvurdering af LP ved Nordre Ringvej. - OG orienterede om 
Oplevelsescenter ifm. nyt rensningsanlæg; Klage ifm. grusgrav ved Gunderup er trukket tilbage; 
Naturpleje på Sem Hede uden frivillige; LP Fruensgård Plads er blev kommenteret.

 b. Projekt- og emnegrupper:
 1) Miljø: Intet
 2) Affald: Affaldsindsamling 19.04.09. Ren kommune, status: MH og LG orienterede om 

forberedelserne. Alt synes at være på plads.
 3) Husdyrbrug: Orientering om nye sager mm. Evt. DN’s landbrugspolitik: Vi har fået 

melding fra MKN om at vi ikke er klageberettigede. Afgørelsen er truffet på et mangelfuldt 
grundlag, hvilket vi har meddelt MKN. MH forventer at klagen (og de andre klager fra os) 
genoptages (næste høringsfrist: 27/4 Ouevej 14, næste klagefrist: 19/5 Hobrovej 67)

 4) VVM: Intet
 5) Kommuneplan mv: Planen sendes til høring primo juli i 10 uger. Planudkast bør 

gennemses allerede nu. Vejledning til DN’s afdelinger om høringssvar til kommune-
plan 2009 (findes på DN Nettet under Aktiviteter/Kommuneplan-kit): OG henviser til 
kommunens hjemmeside, hvor væsentlige dele af kommuneplanen findes som genveje i de 
enkelte referater (primært april og maj 2009). OG udsender en plan over emnefordeling.

 6) Agenda 21: Intet
 7) Vandløb: Vi vil få en samlet tilbagemelding, når der er overblik over sæsonen. Jfr. 

tidl. rundsendte brev fra kommunen: Samlet tilbagemelding afventes.
 8) Klima: Klimakommune-status. Lokalt klimatopmøde i september: Mariagerfjord Kom-

mune har udspillet mht. sted og deltagere på klimatopmødet.
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Vi vil meget gerne følge op på kommunens udpegning af uge 37 som ”klimauge”, hvor der 
skal samles så mange klima-aktiviteter som muligt. OG kontakter Jørgen Ussing og Preben 
Christensen mhp. at få kommunen til at afsætte tilstrækkelige ressourcer (mandtimer) til en 
succesfuld gennemførsel af klimaugen.

 9) Golf: KE orienterede om ”the never ending story”. KE beder om et møde med kommunen.
 10) Vand- og naturplaner: Vi afventer stadig: Regeringens ”Grøn Vækst” afventes, idet den 

plan forventes at give nogen afklaring om de kommende vand- og naturplaner.
 11) Andre: Intet

 4. Fælles temaer og projekter:
 a. Grønt Råd: Ref. sidste møde, nyvalg, stier: OG orienterede om sideste møde (5/2), herunder 

EU-programmet Aquarius og stigruppens arbejde. (Aquarius: ”Oplandet til Mariager Fjord 
er i centrum i den danske del af et nyt delvist EU-finansieret projekt vedr. de udfordrin-
ger og muligheder klimaforandringerne stiller til fremtidens planlægning og landbrugs-
praksis.”) OG har foreslået at projektet omtales på klimatopmødet. Referaterne fra 
Grønt Råd kan læses på DN Nettet.

 b. Status/forslag til projekter: Miljømilliarden, Grønne partnerskaber, LAG Himmerland: 
Nyt? Det blev nævnt at Gettrup Å er rørlagt og kunne gøres til genstand for en vandløbsrestau-
rering. Er der nogen der tager sig af det?

 c. Kontakt til Naturskolen: Intet nyt
 d. DN Nettet og hjemmesiden: Ny webmaster mm.: Intet nyt
 e. Fredninger, formidling af fredede områder: OG er optimistisk mht. formidlingen som starter 

med Ajstrup, Løvdal og Lånhus.
 f. Andet:

 1) MH har fået en henvendelse om ”afspærring” med kæder af adgangsvejene til Løvdal Skov. 
Der foretages ikke videre.

 2) MH har fået en henvendelse om også at arbejde for ridestier. OG vil tage det op i Grønt 
Råd.

 5. Arrangementer (evaluering eller tilrettelæggelse af ture, møder o.lign.):
 a. Turplanlægning: OG foreslog en ”Lånhustur” ad stiforløbet omkring Lånhus. Næste deadline for 
optagelser af arrangementer i Natur og Miljø er 13/7-09 (for 5/9-21/11).

 b. Eksterne (referat af afholdte arrangementer, tilmelding til kommende møder, kurser, 
ture osv.): Intet

 c. Andre: MH har deltaget i et seminar på Hotel Hvide Hus i Aalborg med titlen ”Fremtidens Land-
brug” 
 

 6. Eventuelt, herunder næste møde: Tirsdag den 16/6-09 så vidt muligt på Lånhus. I så fald er der 
mulighed for at mødes kl. 18 og gå en tur i området.

Mødet varede til kl. 21.45

For DN Mariagerfjord
Med venlig hilsen

Mogens Hedegaard, sekretær
Skovbovej 52, Krogen, 9500 Hobro
Tel.+45 9640 5060. E-post: mh@dn-mariagerfjord.dk
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