
Krogen den 30. oktober 2007

Beslutningsreferat for afdelingsbestyrelsesmøde 23. okt. 07

Tid: Kl. 19 - Sted: Hos Mogens Hedegaard, Skovbovej 52, Krogen, 9500 Hobro
Deltagere: Ole Guldberg (OG), Svend Grønkjær Madsen (SGM), Kaj Edlund (KE), Mogens Hedegaard 
(MH), Lasse Gundesen (LG), Kaj Nissen (KN),  Kaj Petersen (KP), 
Fraværende:  Anders Borgen (AB), Frans Julin (FJU), Henrik Wessel Fyhn (HWF), Frede Andersen (FA), 
Børge H. Larsen (BHL), Anders Krogh Nielsen (AKN), Kirsten Hjarnø Mathiassen (KHM)

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden: Referat af 14/8-07 og MH's version af dagsorden blev god-
kendt 

2. Meddelelser og kort gensidig orientering om andre emner end nedenstående: OG: Ferie i 
Grækenland, Klimakaravane har besøgt Als->>Klimakommune>MH kontakter kommunen om opfor-
dring til Klimakommune, OG tager Klimakommune op i Det Grønne Råd (DGR). Henvendelse om ”Akti-
ve for en dag” er rundsendt, OG kontakter DN for at høre om der er nogen der f.eks kan indsamle 
medlemmernes e-post adresser. DN's kommunikationsstrategi: MH overvejer Kommunikationsplan og 
holder kontakt til DN vedr. ny hjemmeside. OG hilser debatten om miljøgrænser for Mariager Fjord og 
DN Mariagerfjords indsats velkommen. Nu må vi se, hvad det fører til.

3. Interessegrupper. Orientering og evt. drøftelse af væsentlige sager fra:
a. Geografiske grupper:

1) Arden (MH)  : Tre sager har været uproblematiske (Karnap og drivhus, Vandhul ved Mon-
strup, Skovrejsning ved Astrup). Oprensning i Løvdal Skov er godt håndteret af Mariagerfjord 
kommune (MFK) og har interessante aspekter for kortlægning og stier. OG tager det op i DGR

2) Hadsund (SGM)  : Gamle påbud fra amtet (skilte, grøfter mv.): OG spørger kommunen om 
svar på henvendelser. Fredningssag om egetræ blev behandlet uden DN.

3) Hobro (FJU)  : Nedgravning af vandledning i Onsild Ådal er uden problemer. Skovgruppen 
(Østerskoven) har holdt møde, og kommunen er enig med DN Hobro. Udsigt til fordobling af 
de økonomiske midler. Vådområdeprojekt i Onsild Ådal er svært at styre pga. meget vand, 
der bl.a. ødelægger diger mv..

4) Mariager (OG)  : Fredning af Alstrup Krat går fremad, møde med Fredningsnævnet den 
12/11-07. KP fortalte at sunket kutter ved Dania er hævet og om hans involvering i nedtaget 
transformator.

b. Tema- og ad hoc grupperne:
1) Naturplan  : OG laver 2. korrektur og sender til gruppen, der supplerer (endelig deadline 14 

dage). Kort blev rundsendt. MH skanner kortet (vedhæftet) og OG kontakter DN om målestok 
og ekstra påskrift.

2) Golf  : OG og KE orienterede om forløbet siden sidste bestyrelsesmøde (14/8). NKN har netop 
afgjort at der ikke må spilles golf mellem gravhøjene. Naboerne har stævnet NKN og MFK for 
at få kendt deres tilladelser og dispensationer ulovlige. MH indkaldes som vidne. Golfselska-
bet har anmodet om at få mere end halvdelen af området eksproprieret til brug for golfbanen 
(som er anlagt). Kommunen tøver. Vi sender vores supplerende klage over byggetilladelsen 
til NKN og Statsforvaltningen.
SGM finder ud af om golfgruppen skal gå ind i planerne for Kattegat Golfcenter (ved Als) og 
om der er Hadsund-folk, der vil indtræde i golfgruppen

3) Kommuneplan:   Kommuneplansstrategi og strategi for bæredygtig udvikling. Der er 
deadline 6/11-07 for indsigelser og forslag og vi skal have planlagt, hvordan vi skal 
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forholde os til dette. Forslagene kan findes på DN Nettet: OG skriver et udkast til hen-
vendelse til MFK. Udkastet udsendes til kommentering i bestyrelsen.

4) Andre  ?: Ingen

4. Projekter og andet fælles.
a. Det Grønne Råd (DGR) møde 6.9.07. Ref. findes på DN Nettet: Læs selv
b. Vand- og naturplaner. Høringsfristen er her 22.12, og det er vigtigt, at vi giver vores 

mening tilkende. Jf. www.vandognatur.dk: Se OG's mail den 30/8-07 om mødet i Aalborg 
den 28/8-07 og MH's tilføjelse den 31/8-07 om det tilsvarende møde i Randers den 27/8 og om 
brugen af DN Nettet. Læs også mere på www.dn.dk/vandognatur. Ansvaret for kommenterin-
gen af de 12 natur(N)- og vand(V)områder, som vedrører Mariagerfjord Kommune, blev fordelt 
således: Kielstrup Sø (N 022) MH, Øster Lovnkær (N 201) SGM, Villestrup Å (N 222) KN kontakter 
Jens Chr. Schou, Mariager Fjord (V I.3) OG kontakter AKN, Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mari-
ager Fjord (N 014) OG og KP, Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov (N 017) SGM, Rold 
Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø (N 018) MH, Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal 
(N 030) KN, Kastbjerg Ådal (N 223) OG, Aalborg Bugt østlige del (N 245) SGM, Nordlige Kattegat 
og Skagerak (V I.1) SGM evt. i samarbejde med AKN, Limfjorden (V I.2) KN evt. i samarbejde 
med AKN.

c. Miljømilliarden. Er der nyt? Intet nyt udover hvad der står i pressen. MH undersøger status.
d. Afdelingsfolder. Skal vi lave sådan en? Jf. sidste nummer af DN-Kontakt: MH udsender et 

forslag.

e. Andet: Intet

5. Egne arrangementer (evaluering, møder, ture o.lign – næste deadline 15/3-08):
a. Fjordens Dag/Naturens Dag, 9/9-07, kl. 11 -16.30: Almindelig tilfredshed med arrangemen-

terne og tilslutning rundt om fjorden. Naturens Ambulance havde dog ikke stor interesse, og der 
var lidt ærgrelse over at der ikke var en miljømedarbejder med tredje sejlads med Agape.

b. Årsmødet, 13/11-07, kl 19. Årsberetning (indhold), dirigent?, valg (4 bestyrelsesmed-
lemmer og 2 suppleanter er på valg, jfr. Medlems-og adresselisten), genopstilling? Gave 
til foredragsholder? Skal der bruges fremviser, lærred etc.? Og måske har jeg glemt 
noget: OG laver årsberetning, Hobrogruppen sørger for dirigent, FJU, KN, FA, HWF, BHL, AKN og 
KHM forventes at genopstille, hvis ikke andre kandidater melder sig, MH sørger for annoncering 
(efterfølgende er Årsmødet flyttet til 15/11-07 samme tid og sted)

6. Eksterne arrangementer (møder, kurser, ture – evt. referat fra deltagere): På grund af det frem-
skredne tidspunkt blev de første fem underpunkter ikke kommenteret.
a. 28/8-07, kl. 17-21.30, i Aalborg: DN fyraftensmøde om Vand- og naturplaner 
b. 28/9-07, kl. 18 – 29/9-07, kl. 17, i Fredericia: DN Landbrugsfagligt netværksseminar
c. 29/9-07, kl. 10 – 16, i Aalborg: DN Nordjyllands åbent samrådsmøde
d. 5/10-07, kl. 18 – 6/10-07, kl. 17, i Århus: DN Agenda21 netværksseminar
e. 6/10-07, kl. 10 – 7/10-07, kl. 16, i Skanderborg: DN Formidlingsnetværksseminar
f. 24/10-07, kl. 19, restaurant Marina, Hvalpsund: LAG Fiskeriudvikling: Ingen har meldt sig til at 

deltage
g. 12/11-07, kl. 19, Tylstrup Kro: Udvidet Samrådsmøde: Kun KE og MH oplyste at de vil deltage. 

MH forbereder at sige lidt om sin deltagelse i Landbrugsfagligt og Agenda 21 netværkene.
h. 24-25/11-07, kl. 13 -, Esbjerg: DN's Repræsentantskabsmødet. Hvem deltager? Kørsel? Evt. 

kommentarer til budget- og handlingsplan: De fire lokalgruppeformænd (MH, SGM, FJU, OG) får 
muligheden for at deltage. De skal selv tilmelde sig (senest 1/11-07). MH tilbød at køre. Ingen 
kommentarer til budget- og handlingsplan.

7. Eventuelt, herunder næste møde: Onsdag den 5/12-07 næste møde som Hadsundgruppen står for.

Referent:

Mogens Hedegaard
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