
Krogen den 22. august 2007

Beslutningsreferat af afdelingsbestyrelsesmøde 14. aug. 07

Tid: Kl. 18.30 - Sted: Ved restaurant Skoven, Hobro, senere hos Frans Julin, Wilh. Jensensvej 
20, Hobro.
Deltagere: Ole Guldberg (OG), Svend Grønkjær Madsen (SGM), Kaj Edlund (KE), Mogens He-
degaard (MH), Lasse Gundesen (LG), Anders Borgen (AB), Frans Julin (FJU),  Kaj Nissen (KN), 
Henrik Wessel Fyhn (HWF), Børge H. Larsen (BHL),
Fraværende: Anders Krogh Nielsen (AKN), Kaj Petersen (KP), Frede Andersen (FA), Kirsten 
Hjarnø Mathiassen (KHM)

Deltagerne mødtes kl. 18.30 ved Restaurant Skoven, hvorfra de med KN og HWF som guider 
fik et kort indtryk af den fredede egeskov i den østlige ende af Hobro Skov/Østerskoven. Der-
fra kørte man i bilerne langs fjorden til Ørnedal for også at fået indtryk af den anden (østlige) 
ende af den kommunalt ejede del af Østerskoven.
Efter besigtigelsen kørte deltagerne til møde hos FJU
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat: Godkendt
2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
3. Meddelelser og kort gensidig orientering om andre emner end nedenstående: 

Intet
4. Interessegrupper. Orientering og evt. drøftelse af væsentlige sager fra:

a. Geografiske grupper: Arden, Hadsund, Hobro og Mariager:
1) Arden (MH)  : Har fået henvendelser om Valsgård Bæk og overpløjede vandhuller
2) Hadsund (SGM)  : Orienterede om påbud om retablering af to grøfter. Mariagerfjord 

Kommune (MFK) tilser området igen. Generelt kan der være behov for at bede MFK 
oplyse, hvad den vil gøre ved påbud som ikke er blevet fulgt inden amterne ophør-
te.

3) Hobro (FJU og KN)  : Fredningsnævnsmøde om gravetilladelser til Aalborg Historiske 
Museum ved Fyrkat. MFK er i gang med at pleje Hostrupkrogen.

4) Mariager (OG)  : Fredningsnævnsmøde om garage i Katbjerg. Fredninssagen om Al-
strup Krat og Hohøj kører, og der har været besøg af Birgitte Bang Ingrish og en 
korttegner. Sagen er rejst af DN. DN Mariager er opmærksom på nogle problemer 
omkring en sø og en motorcrossbane ved Assens Planteland. DN Mariager vil kon-
trollere om diverse påbud er efterlevet.

5. Temagrupper, andre:
a. Naturplan  : Første korrektur fik vi for en uge siden og den skal returneres i de kom-

mende dage. Kortbilaget blev kommenteret. OG skriver en kommentarboks, som vi øn-
sker skal anbringes på kortet, så det forstås som det er ment. HWF supplerer kortet og 
afleveret til OG. ”Fremtidens natur i Mariagerfjord Kommune” skal præsenteres ved en 
”event”, hvor flest mulige politiker og pressen er til stede. Formen drøftes med MFK.

b. Golf  : KE og MH orienterede om sagsforløb og status for Hobro/Arden Fjordgolfbane. De 
to mest påtrængende problemer er, at MFK ikke svarer på skriftlige henvendelser, og 
at golfgruppen er i gang med at skrive en vanskelig supplerende klage, som skal ind-
sendes snarest, men som ingen tilsyneladende har tid til at færdiggøre.

6. Projekter.
a. Grønt råd, møde 21.6.07: OG orienterede om arbejdet i Det Grønne Råd (DGR). OG 

deltager i en arbejdsgruppe om stiregistrering og beder om input (har udsendt mail til 
alle DN-aktive). Der er også nedsat en Agenda 21 gruppe, som vi ikke er repræsente-
ret i, men som har fået indflydelse på MFK's strategi for bæredygtig udvikling. Læs 
hele MFK's idéoplæg på: http://mariagerfjord.dk/MFK/politik/dag_ref/oko/Dokumen-
ter1/07_08_15/bilag/Punkt_182_Bilag_1.pdf 

b. Miljømilliarden: Intet nyt
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c. Input til kommuneplan, referat fra arbejdsgruppe: OG orienterede om de to før-
ste møder i DN Mariagerfjords nye Kommuneplangruppe, hvor det bl.a. blev besluttet 
at sende et brev til MFK om hvad vi ønsker kommer med i Kommuneplanen, som skal 
vedtages i 2009. Økonomiudvalget har på sit møde 15/8 vedtaget at fremlægges 2. 
udkast til Planstrategi for byrådet, der skal vedtage det inden udgangen af 2007. Læs 
mere på: http://mariagerfjord.dk/MFK/politik/dag_ref/oko/Dokumenter1/07_08_15/bi-
lag/Punkt_181_Bilag_1.pdf 

d. Vand- og naturplaner (jfr. Samrådets nyhedsbrev 28.6.07): OG erindrede om 
mødet i Aalborg tirsdag den 28/8. Se pkt. 11.

e. Andet: Intet
7. Årsmødet: 13. November 2007, kl 19, på Theater Restauranten i Hobro. Ansvar FJU. 

Program: Indledning ved MFK's naturvejleder, Marianne Hald, som vil orientere om "Natur-
vejledning i kommunen, muligheder og ideer - og hvad der sker på landsplan".
Derefter er der årsmøde med dagsorden efter vedtægterne.
Gratis servering. Alle er velkomne.

8. Afdelingsfolder (jfr. DN-Torsdag uge 26): Materialer er ikke modtaget fra DN.
9. Fjordens dag: Søndag den 9/9-07 (altid 2. søndag i september). MH har udsendt en mail 

med DN Mariagerfjords aktiviteter til bl.a. OG, FJU og SGM, hvortil man kan melde sig som 
hjælper. Læs om alle aktiviteterne på hjemmeside www.fjordens-dag.dk. DN Mariager-
fjords aktiviteter omfatter:
Den Grønne Kuffert som vi får tilsendt fra DN Frederikshavn, og som skal videre til DN 
Sorø. Det er planen at stille Den Grønne Kuffert i Naturens Ambulance og lade den følge 
med rundt til de fire udstillingsområder rundt om Mariager Fjord. Læs mere om Den Grøn-
ne Kuffert på http://dn.dk/sw65472.asp. Ansvar MH.
Udstilling om Vilde Dyr kommer fra DN i København og skal tilbage dertil. Den er med i 
Naturens Ambulance. Udstillingen opstilles i teltet i Stinesminde. Diverse præmier mv. til 
den medfølgende quiz rekvireres af MH senere. Læs om udstillingen på 
http://dn.dk/sw46143.asp. Ansvar MH.
Naturens Ambulance med sin chauffør, Jakob Helnæs, DN, og Den Grønne Kuffert er klar i 
Stinesminde søndag den 9/9-07, kl. 11. Ansvar MH.
Køreplanen for Naturens Ambulance med Den Grønne Kuffert er så: 
• Stinesminde og Løvdal: Kl. 11.00 - 12.15
• Hadsund havn: Kl. 12.45 - 13.30
• Mariager havn: Kl. 14.00 - 15.00
• Hobro havn: Kl. 15.30 - 16.30
• Tilbage i Stinesminde snarest efter kl. 16.30 for sammenpakning og afrejse. 
Det forventes at der er lokale DN-medlemmer til stede de nævnte steder, som kan vise 
Naturens Ambulance til rette og hjælpe Jakob med eventuelt praktiske gøremål.
Derudover arrangerer lokalgrupperne i DN Mariagerfjord: 
• Vandretur med naturvejleder fra Stinesminde til Løvdal gennem Houtved og Løvdal sko-

ve kl. 13.30. Ansvar MH.
• Cykeltur med fortælleophold på Nordsøstien fra Hadsund havn med "hornmusik" kl. 

13.00. Ansvar SGM.
• Tre sejlture med galeasen AGAPE og en miljømedarbejder fra Mariager havn kl. 11, kl. 

13 og kl. 15. Ansvar OG.
• Naturvandring i Østerskoven fra Hobro havn kl. 14.30. Ansvar FJU.

10. Ture: Næste deadline for indberetning til Natur og Miljø er 1. oktober for perioden 20/11 
til 4/3. Ture og andre arrangementer bør dog meddeles DN Mariagerfjords sekretær, så 
snart de er planlagt aht. annoncering på egen og andres hjemmesider.

11. Møder, kurser – evt. referat:
a. 28/8-07, kl. 17-21.30, i Aalborg: DN fyraftensmøde om Vand- og naturplaner 
b. 9/9-07, kl. 11-16.30, rundt om Mariager Fjord: Fjordens Dag
c. 28/9-07, kl. 18 – 29/9-07, kl. 17, i Nyborg: DN Landbrugsfagligt netværksseminar
d. 29/9-07, kl. 10 – 16, i Aalborg: DN Nordjyllands åbne samrådsmøde
e. 5/10-07, kl. 18 – 6/10-07, kl. 17, i Århus: DN Agenda21 netværksseminar
f. 6/10-07, kl. 10 – 7/10-07, kl. 16, i Skanderborg: DN Formidlingsnetværksseminar

12. Eventuelt: OG er ikke hjemme fra primo september til primo oktober.
13. Næste møde: Tirsdag den 23. okt. kl. 19, hos MH

Referent: Mogens Hedegaard
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