
DN Mariagerfjord
dato: 24.maj 2007
Til: Bestyrelsens medlemmer og suppleanter 

Referat 
af møde i Bestyrelsen 22. maj 2007 kl. 19
Sted:  Hotel Postgården, Mariager
Til stede : Ole Guldberg(OG), Svend Grønkjær Madsen (SGM), Kaj Edlund (KE), Lasse Gunde-
sen (LG), Anders Borgen (AB), Frans Julin (FJU), Kaj Petersen (KP), Henrik Wessel Fyhn(HWF), 
Børge H. Larsen (BHL).
Afbud : Mogens Hedegaard(MH), Kaj Nissen (KN).

1. Godkendelse af referat. Økonomiansvarlig for Hobrogruppen er KE og ikke FJU – 
ellers godkendt.

2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt.
3. Meddelelser og kort gensidig orientering.

Mariager(OG): Friluftsrådet har overtaget dødsboet ”Mosely” og indrettet det fint med bl.a. 
kogræsserlaug. OG undersøger om der findes folder eller lignende og om man kan læse om 
det på kommunens hjemmeside.
Hadsund(SGM): Økonomisk overskud på velbesøgt tur til Tofte Skov – underskud på kur-
sus om DN-nettet. Vil muligvis skrive til kommunen ang. nedlæggelse af sti fra Dokkedal til  
kysten.
Hobro (FJU): FJU er udmeldt af arbejdsgruppen ang. indiansk glaskatedral.

4. Interessegrupper. Orientering og evt. drøftelse af væsentlige sager 
fra:
a. Geografiske grupper: Arden, Hadsund, Hobro og Mariager.

Hobro (FJU): I arvesagen ang. Hobro Østerskov indstilles, at der laves en driftsplan som 
indeholder mere naturnær drift, urørt skov, foryngelse af egeskoven, oprensning af 
vandhuller, naturpleje af enge og desuden bruges der midler til beskrivelse og formidling 
af skovens naturindhold og evt. kulturindhold.
Hadsund (SGM) : Møde i landbrugsfagligt netværk- kommunen har endnu ikke udsendt 
VVM-sager. Kort orientering om byggeplaner i Hadsund syd.
Mariager (OG): Påbud fra kommunen om retablering af kystskrænt ved Ballegård. Fred-
ningssagen ved Alstrup Krat/Hohøje er overgået til nyt fredningsnævn med deraf føl-
gende forsinkelser. 

b. Temagrupper, andre.
Golf (KE): 2 afgørelser er kommet fra Naturklagenævnet. Sagerne er overvejende tabt, 
men der gives heller ikke klar mulighed for 18 hullers bane + drivingrange. Golfgruppen 
vil muligvis overveje at skrive til kommunen med vores forbehold og bla. påpege, at en 
delvis etablering på nuværende tidspunkt vil øge presset for at få resten etableret. 
Naturplaner(OG): Tæt på at være færdige – HWF arbejder videre inden næste møde 
29.maj.

5. Projekter
a. Grønt råd. Referat fra første møde. 

Man bedes overveje, hvordan vi kan bidrage til arbejdet i Det 
grønne råd. Er der sager, projekter etc., som vi vil og kan deltage 
i eller andet, som man ønsker, jeg skal tage op på det næste 
møde? 



OG refererede fra det første møde (referat kan findes på DN Nettet). Punktet hænger 
sammen dagsordenspunktet 5.d om kommuneplan, men følgende opgaver blev foreslå-
et: Agenda 21 skal gennemsyre hele kommunens politik og som underpunkter kan man 
bl.a. diskutere miljøhandlingsplan, spildevand i det åbne land, grønne regnskaber, pe-
sticidforbud og ren kommune. Desuden blev også foreslået at lave guide over de frede-
de områder og arbejde mere for cykelstier. 

b. Affaldsindsamling, evaluering. Sammenlignet med andre Nordjyske kommu-
ner klarer vi os fint, men følgende forbedringsforslag blev fremlagt: Start i bedre tid 
(næste gang er sø 13.april 2008) – gør noget mere for at få flere udenforstående med 
bl.a. spejderne – kommunikationen skal være bedre ang. fordeling af de centrale og de 
decentrale opgaver – vi skal sikre, at kommunen følger op på den sortering, der er la-
vet på indsamlingsstedet.

c. Miljømilliarden, er der nyt. Intet nyt.
d. Andet.  Man kunne kalde det kommuneplan. Kunne det være en 

ide, at nedsætte en gruppe, der kunne finde på gode forslag til, 
hvad kommuneplanen – set med vores øjne – skal indeholde. Det 
er formentlig meget vigtigt, at vi kommer med vores mening, in-
den kommunen kommer alt for langt i planlægningsfasen. 
Det er vigtigt at være tidligt ude – derfor nedsætter vi en arbejdsgruppe med OG, SGM, 
KE + evt. 1 fra Ardengruppen? KE indkalder til møde. Ud over hvad der er nævnt i refe-
ratet fra punkt 5.a, kan også følgende indgå i overvejelserne: Naturplan, skiltning i det 
åbne land, boligområder/ikke boligområder, registrering af stier, lysforurening, grænser 
mellem by og land, VVM, drikkevand og større tekniske anlæg.

6. Referat af møde med forvaltningen om naturpleje mm. 
MH og OG har holdt møde med Jørgen Ussing og Preben Christensen. Forvaltningen har en 
positiv holdning og ønsker at fastholde amtets niveau for naturpleje, men midlerne svarer 
ikke til behovet. Konkret vil kommunen indkalde til møde ang. Ajstrupfredningen, og kom-
munen ønsker at kende vores holdning til kogræsserlaug ved Hostrupkrogen i Hobro (Ho-
brogruppen tager stilling). OG vil rundsende liste over kommunens medarbejderes arbejds-
områder.

7. Naturens dag. Arrangementer Falder sammen med Fjordens dag. I kommunalt 
regi nedsættes arbejdsgrupper for hver af de 4 gamle kommuner. Fra Mariager bliver der 
ture på fjorden med Agape.

8. DN-nettet. Hvordan får vi alle med? Er der i øvrigt problemer? Langt 
fra alle er med, men det skyldes ikke kun tekniske problemer – det handler også om til-
vænning og arbejdsvaner.

9. Ture  Planlæg i god tid aht. annoncering. SGM har lagt billet ind på tur til Tofte Skov igen.
10.Møder, kurser – evt. referater Samrådet laver botanikkursus 23.juni ved  Bulb-

jerg – indbydelse findes på DN-nettet under samråd.
11.Eventuelt. Marianne Hald vil indkalde til møde om fremtidigt samarbejde. Skal der ar-

bejdes videre med at skaffe e-mail adresser på afdelingens medlemmer aht lokale nyheds-
breve mm? KP omtalte en sag med gravearbejde i eng – Mariagergruppen ser på sagen.

12.Næste møde. 14. aug. i Hobro kl. 18.30 – muligvis indledes mødet med tur i Hobro 
Østerskov.

Med venlig hilsen

Kaj E (referent)
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