
Mariagerfjord den 17. november 2009

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 12.11.2009
Tid: Kl. 19 - Sted: Hos Ole Guldberg, Oxendalen 24, Mariager
Deltagere: Ole Guldberg (OG), Kaj Edlund (KE), Svend Grønkjær Madsen (SGM),  Mogens Hedegaard 
(MH), Lasse Gundesen (LG), Frans Julin (FJU), Kaj Nissen (KN), Børge H. Larsen (BHL), Anders Borgen 
(AB)
Fraværende: (Henrik Wessel Fyhn (HWF)), Kaj Petersen (KP), Frede Andersen (FA), Kirsten Hjarnø Mat-
hiassen (KHM), Jens. Chr. Rohde (JCR), Steffen Elmose (SE)

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsordenen og referatet af bestyrelsesmødet den 31.08.2009 og valg af 

ordstyrer: Dagsordenen og referatet godkendt. KE valg som ordstyrer.

2. Meddelelser og kort gensidig orientering om andre emner end nedenstående: OG orienterede 
om en henvendelse fra Grønt Råd om at deltage i Mariagerfjords Kulturuge 2010, den 1-8/5-10. Der 
var ikke stemning for deltagelse; OG henviste til den arbejdsplan, der er udsendt med DN Torsdag, 
og foreslog, at den anvendes efter årsmødet; KE orienterede om vores deltagelse i Økologisk marked 
i Hobro 16-17/10, fredag-lørdag i efterårsferien (uge 42). Indsatsen blev påskønnet. 

3. Interessegrupper. Orientering og evt. drøftelse af væsentlige sager:
a. Geografiske grupper (Arden, Hadsund, Hobro og Mariager): Arden: Intet - Hadsund: LG oriente-

rede om opsætning af Hegn i Ø. Hurup havn - Hobro: FJU orienterede om Stien i Østerskoven, 
som nu er endt i en retssag på ejerens foranledning, fordi han ikke vil acceptere kommunen og 
Naturklagenævnets afgørelser. I f.m. partnerskabsaftalen med kommunen har KN og FJU været 
på ekskursion med Peter Friis Møller vedrørende pleje af egeskov. Man forventer at der sættes 
gang i plejen i 2010. - Mariager: Intet.

b. Projekt- og emnegrupper:
1) Miljø: Intet nyt
2) Affald: Intet nyt
3) Husdyrbrug: Er der nyt. Resultat af borgmesterrejsen til Kbh.: MH orienterede om 

borgmesterens mødereferat i Hadsund Folkeblad den 3/11-09, om korrespondance med for-
valtningschef Jørgen Ussing om kommunens BAT-grundlag og om Agri Nord annoncen, som 
MH har skrevet et læserbrev imod (5/11-09: Landboforeningen spreder gylle). Vi har netop 
fået 3 nye husdyrbrugsager. De er endnu ikke behandlede, men det er fornemmelsen at især 
for revurderingernes vedkommende skal vi være meget opmærksomme på Miljøvurderinger-
ne. Sagerne er: Revurdering af Kongsvad Møllevej 6 (494 (efter 1/8-2010: 651) DE slagte-
kyllinger) frist: 26/11-09, revurdering af Væggedalen 7 (348 DE svineproduktion) frist: 
27/11-09, §11-godkendelse af Milmosevej 18 (239 DE kvæg) + §16-godkendelse af Borupvej 
11, frist: 27/11-09.
MH regner med at blive i husdyrbruggruppen, men kontakten til bestyrelsen må varetages af 
en anden.

4) VVM: Intet nyt
5) Kommuneplan mv: Høringssvar. Indsigelse NKN vedr. Hadsund syd: OG orienterede 

kort om høringsprocessen og resultatet i f.m. Forslag til Kommuneplan 2009-2013. OG kon-
takter Nina Larsen Saarnak, DN, for at afklare spørgsmål især i f.m. Hadsund Syd.

6) Agenda 21: Intet nyt
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7) Vandløb: Vandløbssyn, hvis der har været nogle. Nye ønsker: FJU har deltaget i vand-
løbssyn i Døstrup Bæk; Vandløbssynene er imidlertid for få og for korte og annonceres med 
for kort frist. OG kontakter kommunen for at få forbedret forholdene for vores deltagelse.

8) Klima: Evaluering Klimauge, lokalt topmøde, referat af opfølgningsmøde: OG oriente-
rede om at han har været til møde efter klimatopmødet for at få udmøntet nogen af resulta-
terne. OG er fortrøstningsfuld mht. det videre forløb.

9) Golf: Nyt i sagen? Møde med Maarup og Preben Christensen: KE orienterede kort om 
status. Ingen væsentlige begivenheder siden sidst, men der er stadig mangler. Der er enig-
hed om at holde lav profil indtil efter valget.

10) Vand- og naturplaner: Afventer. Det sidste, jeg har hørt, er, at der måske går 1-1½ 
år: Det er nok nærmere 1-1½ måned, men intet er sikkert. Vi afventer.

11) Fredningsforslag Onsild Ådal: FJU har taget kontakt til DOF. Vi afventer dens svar.
12) Lokalplan Østergårde og Hadsund Syd: SGM er i tvivl, om der skal klages over LP Øster-

gårde. Det afgør han når den udkommer. Der er enighed om, at der skal skrives høringssvar 
til LPF 40 Hadsund Syd + Kommuneplantillæg senest 18/11-09. OG tilbød sin hjælp.

13) Fredningsbeskrivelser. Hvordan er det gået (Billeder): Se www.fredninger.dk og se 
DN's fredningsstrategi udsendt med DN Torsdag uge 46. OG opfordrede til at vi snarest får 
”læst korrektur” på fredningsbeskrivelserne i Mariagerfjord.

14) Andre: MH påpegede den fare som naturgasselskabernes leveringsmonopol på gas/varme i 
store dele af kommunen (og på nationalt plan) har for gennemførelsen af bæredygtige ener-
giløsninger (især bæredygtigt byggeri og energirenovering) og dermed reduktion af CO2 ud-
slip. Derfor opfordre MH til at disse forhold vedholdende trækkes frem i pressen (mhp. at få 
en lovændring af varmeforsyningsloven m.fl.)

4. Fælles temaer og projekter:
a. Grønt Råd: Ref. Møde 5.11.09: OG orienterede: MFK i gang med pleje; Hegningsnetværk er i 

gang med et projekt ved Ajstrup Bugt, som skal resultere i afgræsning i området, Designmanual 
udsendt, Affaldsplan på vej, Formandsberetningen fra sidste møde udsendes

b. Status/forslag til projekter: Miljømilliarden, Grønne partnerskaber, LAG Himmerland: 
Der er stadig ikke projekter på vej. MH og AB understregede, at der er rigtig mange penge til rå-
dighed for natur og miljøprojekter, og at det er en skam, at vi ikke udnytter det. Vi må være 
mere kreative og finde partnere (kommunen, SNS, Agri Nord, DOF m.fl.) som vil hjælpe med at 
skrive projektbeskrivelser og ansøgninger.

c. Kontakt til Naturskolen: Intet nyt. Marianne Hald har koncentreret sig om skolerne, og der har 
derfor ikke været ressourcer til udbygning af Naturskolen. Vi er stadig meget positive og afventer 
en henvendelse (kunne være emnet for et projekt).

d. DN Nettet og hjemmesiden: Webmaster, nu skal vi have en afgørelse. Nyhedsbrev op til 
årsmøde: MH er i gang med at skrive en oversigt over sekretærens hhv. webmasterens arbejds-
opgaver. Sekretær-jobbet må overtages af en ny fra årsmødet den 24/11-09. Webmasteren må 
udpeges hurtigst muligt derefter, men MH har givet tilsagn om at være behjælpelig i indtil 6 må-
neder. MH udsender så vidt muligt et nyhedsbrev inden årsmødet.

e. Andet: Intet

5. Arrangementer (evaluering eller tilrettelæggelse af ture, møder o.lign.):
a. Turplanlægning: Forslag til ture (1. halvår) 2010: MH opfordrer til at også tid og sted for ture 
i efteråret 2010 planlægges nu. Deadline for Liv i Fjorden er den 25/11-09 og for Naturture-folderen 
den 30/11-09 (der er efterfølgende udsendt et særligt skema, som skal anvendes til Naturture).

b. Eksterne (referat af afholdte arrangementer, tilmelding til kommende møder, kurser, ture osv.): 
Deltagere i Rep.møde i Kbh. 5-6. 12. Vi har 3 repræsentanter. Tilmeldingsfrist 13.11: SGM 
og FJU tilmelder sig selv. Der er en plads ledig, som eventuelt kan besættes ved en eftertilmelding, 
hvis der er en frivillig, der har lyst.
MH orienterede IKKE om de mange kurser og møder, han har været til siden sidst, bortset fra at han 
er blevet udpeget som en af 12 koordinatorer af de 150 frivillige i Øksnehallen 3-6/12-09.
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c. Årsmøde. Vi skal have de sidste ting på plads. Er der nye kandidater til bestyrelsen?: De 
lokale grupper opfordres til at finde nye emner til bestyrelsen (brug medlemslisten) og interesse-
grupperne. Dagsordenen udsendes sammen med dette referat.

d. Valgmøde, evaluering: Fremmødet var tilfredsstillende ca. 50. Formen er god, men debatten skal 
styres strammere. 2. halvdel bør bruges til spørgsmål fra salen (skriftlige i ”hatten”).

e. Andre: Intet
 

6. Eventuelt, herunder næste møde: Efter konstitueringen på årsmødet den 24/11-09 forventes næ-
ste bestyrelsesmøde at blive onsdag den 13/1-10 i Hobro

Mødet varede til ca. kl. 23.15

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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