
Krogen den 5. februar 2007

Beslutningsreferat af afdelingsbestyrelsesmøde 15. jan. 07
Tid: Kl. 19.00 - Sted: Hos Mogens Hedegaard, Skovbovej 52, Krogen, 9500 Hobro
Deltagere: Ole Guldberg (OG), Svend Grønkjær Madsen (SGM), Mogens Hedegaard (MH), Kaj 
Edlund (KE), Lars Gundesen (LG),  Kaj Petersen (KP), Anders Borgen (AB), Frans Julin (FJU), 
Anders Krogh Nielsen (AKN), 
Fraværende: Kaj Nissen (KN), Frede Andersen (FA), Finn Jensen (FJ) udtræder af bestyrelsen, 
Henrik Wessel Fyhn (HWF), Børge H. Larsen (BHL), Kirsten Hjarnø Mathiassen (KHM)

Dagorden:
1. Godkendelse af referat af sidste møde: Godkendt

2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt

3. Meddelelser og gensidig orientering: OG orienterede bl.a. om sin deltagelse i Miljøcen-
ter Aalborgs åbningsreception, hvor centerdirektør Jes Lunde bl.a. omtale vandrammedirek-
tivet og vandmiljø som nogle af centrets vigtigste opgaver (læs mere om Miljøcentrets op-
gaver på www.aal.mim.dk). KP orienterede om (gl.) Mariager Kommunes finansiering af as-
falteret vej til Mariagerfjord Golfbane.

4. Interessegrupper:
 a.Kort Orientering. Nye grupper?  KE orienterede om Hobrogruppens klage til Na-

turklagenævnet (NKN) over (gl.) Hobro Kommunes byggetilladelse til Hobro Fjord Golfba-
ne. MH orienterede om DN Ardens afskedssammenkomst og Ardengruppens størrelse på 
11 medlemmer.
Mht. nye grupper vil lokalgrupperne (LGRP) undersøge, hvem i LGRP der interesserer sig 
for hvilke emner, og om man er interesseret i formalisering af tværgående, interessebas-
seret samarbejde. Uformelt samarbejde forventes helt naturligt at foregå (spørge hinan-
den til råds o.lign.).

 b.Status for naturplan: OG orienterede kort om status og henviste til at nyeste version af 
Naturplanen efter redaktionsmødet i morgen lægges på DN Nettet, så alle kan (og forhå-
bentlig vil) kommentere det foreløbige resultat.
FJU og MH supplerede med stiforslag hhv.: Hærvejen og Villestrup Å

5. Projekter:
 a.Affaldsindsamling. Skal vi deltage? Koordination: Deltagelse blev besluttet. LGRP 

meddeler inden 31/1-07 til MH, hvem der indgår i en affaldsgruppe, der skal planlægge 
og lede det, der skal foregå.

 b.Naturpleje og formidling: OG opfordrede alle til at holde øje med om beskyttede na-
turområder bliver plejet af Kommunen. Specielt omtalte OG behovet for pleje i Ajstrup 
fredningen, samt de muligheder DN har for at støtte Kommunens plejearbejde.

 c. Gang i Danmark: OG omtalte Sundhedsstyrelsens projekt, der har til formål at få be-
folkningen til at motionere. Hertil er der mulighed for at søge økonomisk støtte. Sti- og 
vandretursprojekter kan være mulige støttemodtagere. Mulighederne overvejes. Eventu-
elle ansøgninger udformes af interessegrupperne.

 d.Naturgenopretningsprojekter (bl.a. i relation til miljømilliarden): OG henledte op-
mærksomheden på møde i Randers den 6/2-07 kl.17. MH tilmelder OG, KE, KP, MH, FJU 
og AKN. MH deltager desuden i DFFE's møde 25/1-07 på Hotel Rebild Bakker.
Mulige støttemodtagere kunne udover amternes handleplan for Mariager Fjord være: Na-
turgenopretning af Sønderkær-True-Østerkær Bæk, Maren Mølle m.fl. LGRP sender over-
sigt over deres foreløbige projektforslag til OG inden 6/2-07.
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6. DN-nettet:
 a.Hvordan fungerer det? Stillingstagen til dagsorden og referat via nettet: OG og 

MH orienterede om nogle basale muligheder på DN Nettet, som dog stadig lider af 
”børnesygdomme”. MH søger visse af nettets formodede funktionsmuligheder afklaret. 
Der henvises i øvrigt til de instruktioner, der er udsendt med hæftet ”Sådan bruger du DN 
Nettet” samt vejledningerne på DN Nettet under menupunktet ”Om DN Nettet”. Desuden 
opfordres flest mulig til at deltage i DN's kursus om DN Nettet den 22/2-07 i Aalborg (in-
dividuel tilmelding senest 1/2-07).
Det blev besluttet så vidt muligt allerede nu at bruge DN Nettet til al intern (og ekstern) 
kommunikation. Det er derfor vigtigt at alle bestyrelsesmedlemmer snarest tilmelder sig 
DN Nettet, opretter deres profil (så man kan se, at de er der) og tilmelder sig relevante 
abonnementer (så de får en mail, når der er relevant nyt på nettet)

 b.Postgang ud af afdelingen: Som vedtaget på sidste møde har interessegrupperne be-
myndigelse til at sende post på DN Mariagerfjords vegne, men formanden skal i alle til-
fælde have en kopi af eksterne henvendelser (eventuelle sagsakter skulle jo gerne kunne 
ses på DN Nettet).

7. Kom godt fra start. Tilbud om workshop: OG henledte opmærksomheden på hæftet 
”Kom godt fra start i 2007” som giver et godt overblik over de nye procedurer i DN.
Det blev vedtaget at takke ja til tilbuddet om en afdelingsworkshop om DN Nettet den 8/3-
07, alternativt den 12/3 eller den 5/3. Såvidt muligt indbydes alle DN aktive i DN Mariager-
fjord til at deltage. 

8. Naturskolen: OG nævnte sin korrespondance med naturvejleder Marianne Hald (sendt til 
hele bestyrelsen), hvis turforslag om på Vilde Blomsters Dag den 17/6-07 accepteres. Desu-
den vil Marianne snarest indkalde til et møde om Mariagersfjord Naturskole Lånhus, som OG 
og MH foreløbig ønsker at deltage i. 

9. Kontakt til kommunen:  OG oplæste sit udkast til brev til Mariagerfjord Kommune, som 
blev kommenteret og godkendt.

10.Turarrangementer:
 a.Naturens dag: Finder sted søndag den 9/9-07 samtidigt med Fjordens Dag. Planlægnin-

gen tages op på næste bestyrelsesmøde.
 b.Bustur for politikere eller andre: Eventuel planlægning tages op på næste besty-

relsesmøde.
 c. Andet: SGM (eller hustru) opfordres til at holde et offentligt DN-foredrag i marts måned 

om sine ture til Indien. Accept, dato, en overskrift og en (kort) beskrivelse af indholdet 
ønskes i løbet af nogle få dage (mhp. indberetning til www.dn.dk og Natur og Miljø)

11.Møder, kurser, etc.: Der henvises til kalenderen på www.dn-mariagerfjord.dk under Ar-
rangementer – årsmøder > Kommende arrangementer, som løbende ajourføres. Bemærk at 
der ofte er indtil 3 ugers tilmeldingsfrist til DN-kurser og -møder.
Specielt henledes opmærksomheden på DN Nordjyllands udvidede samrådsmøde (alle kan 
deltage) tirsdag den 30/1-07 kl. 19 i Tylstrup. Samkørsel kan aftales OG, KE eller MH.

12.Eventuelt: Intet

13.Næste møde: Tirsdag den 27/3-07 kl. 19 i KulturCenter, Hadsund. Hadsundgruppen står 
for den praktiske tilrettelæggelse.

Mødet sluttede ca. kl. 23.20 Referent: Mogens Hedegaard
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