
Krogen den 31. maj 2008

Beslutningsreferat af afdelingsbestyrelsesmøde 29. maj 2008

Tid: kl. 19. Sted: Beltoftsgade 2, Hobro
Deltagere: Ole Guldberg (OG), Kaj Edlund (KE), Svend Grønkjær Madsen (SGM),  Mogens He-
degaard (MH), Lasse Gundesen (LG), Frans Julin (FJU), Kaj Nissen (KN),  Børge H. Larsen 
(BHL), 
Fraværende: Anders Borgen (AB), Kaj Petersen (KP), Henrik Wessel Fyhn (HWF), Frede An-
dersen (FA), Anders Krogh Nielsen (AKN), Kirsten Hjarnø Mathiassen (KHM)

Endelig dagsorden:

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet 6.3.08 samt af denne dagsorden: God-
kendt

2. Meddelelser og kort gensidig orientering om andre emner end nedenstående: OG 
orienterede om forskellige henvendelser han har fået: Om en eng med gøgeurt – om græs-
slåning på en strandeng ved Als – om opfyldning i fjorden vest for Hadsund. Desuden drøf-
tedes erkendtligheder til eksterne hjælpere, hvilket afdelingen støtter.   

3. Interessegrupper. Orientering og evt. drøftelse af væsentlige sager.
a. Geografiske grupper. Arden, Hadsund, Hobro og Mariager: Arden: MH orientere-

de om besigtigelser af vejtræer på Kielstrupvej og mose ved Astrup. Desuden Fred-
ningsnævnsmøde med afslag til et 100 m2 drivhus midt i Løvdal Skov. Hadsund: SGM 
orienterede og viste billeder af skrot på en mark ved Vive og skurvogne ved Tempovej, 
Hadsund. Hobro: FJU orienterede om Østerskov-sti sagen og naturødelæggelser i Onsild 
Ådal. Gruppen er opmærksom på evt. tiltag ifm. feriekolonien ved Hegedal. Der uds-
pandt sig en længere drøftelse af midler til at komme vanskelige sager ”til livs”. Hen-
vendelser til Mariagerfjord Kommune (MFK) bør ske pr. mail eller følges op af mail. Me-
dierne kan kontaktes, når det forventes at fremme sagen. Mariager: OG orienterede om 
status for fredningen af Alstrup Krat.

b. Projekt- og emnegrupper.
(1) Naturplan, lancering, evt. bustur for politikere mm.: MH har modtaget 450 

eksemplarer torsdag formiddag. 50 eksemplarer blev fordelt til lokalgrupperne. Af-
delingsfolder indlægges inden udlevering (se pkt. 4.d.). OG kontakter borgmesteren 
mhp. at aftale en officiel overrækkelse af ”Fremtidens natur i Mariagerfjord Kommu-
ne” under overværelse af pressen. Desuden aftales eventuelt en senere  præsenta-
tion for politikere, forvaltningen m.fl., Grønt Råd, aktive DN'er og medierne. Bustur 
eventuelt i samarbejde med Grønt Råd. MH skal orientere medierne om aftalerne.

(2) Golf: KE orienterede om status i golfsagen og to møder/besigtigelser hhv. den 8/4 
og 24/4. Der er sket fremskridt og kommunen synes at tage sagen alvorligt, men 
der mangler stadig en del før at alle bestemmelser og anvisninger er overholdt. Der 
er muligvis en ny lokalplan på vej.

(3) Affald. Evaluering af affaldsindsamling. Evt. suppl. Arbejdsgruppe mhp. til-
tag til at gøre Mariagerfjord kommune til en ren kommune. Jf. Forslag fra 
Oluf Damtoft (var vedlagt dagsordenen): Det kunne ønskes at flere havde del-
taget. Samarbejdet med landbruget fungerede ikke tilfredsstillende. Kommunen bør 
indkalde til et evalueringsmøde. Det bør overvejes hvordan affaldsindsamlingen kan 
gøres ”permanent”, så den foregår løbende – med reference til ”Mariagerfjord – ren 
kommune”. Hvordan får vi flere folk med? Skolerne børe aktiveres bedre via kom-
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munen, og deres indsamling bør koordineres med DN's. Desuden drøftedes ulovlige 
affaldsdeponier, som bør indberettes til kommunen.

(4) Husdyrbrug:  MH orienterede om de 8 sager om miljøgodkendelser, som i øjeblik-
ket er ”på vej gennem systemet”. Arbejdsbyrden er voldsom og stigende, så hus-
dyrbruggruppen bør aktiveres bedre og eventuelt udvides. Desuden må der søges 
hjælp ved DN.

(5) Klimakommune, herunder miljørigtigt byggeri: OG taler med KHM om, hvordan 
en ”kampagne” kan iværksættes i samarbejde med By og Land. Klimagruppen bør 
inddrages.

(6) Vandløb: OG orienterede kort. Sportsfiskerne er interesseret og kommune er villig.
(7) Andre, herunder forslag til evt. nye aktiviteter: Eventuelle nye projekter blev 

drøftet, herunder naturgenopretnings- og vedligeholdelsesprojekter. I øjeblikket har 
vi ikke kapaciteten.

4. Fælles projekter og emner.
a. Grønt Råd. Referat fra sidste møde 8.5.08: OG orienterede kort og henviste til refe-

ratet på DN Nettet.
b. Kontakt til kommunen: OG har taget sagen op, og det er blevet lidt bedre. Efterlyser 

konkrete eksempler på langsom sagsbehandling eller sene svar. OG har bedt kommu-
nen om en registrering af alle fredninger.

c. Afdelingens sagsbehandling. Hvordan sikrer vi, at der bliver taget stilling til 
alle modtagne sager, også dem, der er sendt til afdelingens brevkasse: OG ef-
terlyste et system, som giver sikkerhed for at alle sager bliver behandlet. OG og MH sø-
ger postliste-systemet fra DN Randers implementeret. MH tømmer afdelingens brevkas-
se og arbejder videre med Interessefordelingsskemaet efter DN Favrskovs forlæg.

d. Afdelingsfolder: Forventes at tilgå i 1.000 eksemplarer i løbet af en uge.
e. Hjemmeside: Ny hjemmeside ”går i luften” den 30/5-08. Den har endnu ikke et ind-

hold, der svarer til den gamle www.dn-mariagerfjord.dk, men MH arbejder på sagen.
MH understregede kraftigt, at der er behov for en ”lærling” på IT-siden af DN Mariager-
fjords virksomhed. P.t. er det kun MH, der har kendskab til systemer og procedurer.

f. Samrådsmøde i september finder formentlig sted i Mariagerfjord kommune. 
Hvad skal vi vise frem?: 30/8-08. Vi foreslår møde i Mariager og udflugt til Alstrup 
Krat. KE meddeler dette til samrådet.

g. Andet: Intet

5. Egne arrangementer (evaluering og/eller tilrettelæggelse af ture møder og lign.):
a. Tid og sted for årsmøde (evt. foredragsholder): 13/11-08 i Arden. MH bestiller lo-

kale og undersøger muligheden for at få Kjeld Hansen som foredragsholder.
b. Sommerudflugt 15.6.08: Udflugten er flyttet til søndag den 22/6-08. Programmet 

blev godkendt og udsendes til alle aktive i DN Mariagerfjord af MH.
c. Efterårets øvrige arrangementer: Deadline for næste Natur og Miljø er 15/7-08. MH 

indberetter til dn.dk, naturnet.dk og livifjorden.dk. 26/8-08 planlægger MH Villestrup Å 
aftentur. 14/9-08 Hobro og Mariagers input til Fjordens Dag mangler. 27/9-08 (alt. 11. 
eller 18/10) planlægger MH en lørdag eftermiddagstur til Øster Lovnkær

6. Eksterne arrangementer (Referat af afholdte arrangementer, tilmelding til kommende 
møder, kurser, ture etc.): Intet

7. Eventuelt, herunder næste møde: Næste møde 28/8-08 hos MH.

Mødet sluttede ca. kl. 23.30

Referent:

Mogens Hedegaard
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