Hou den 3. november 2016

Referat af Afdelingsbestyrelsen for DN Mariagerfjord
Afholdt Tirsdag d. 1.nov. 2016 kl. 19.00 hos Mona og Alan Phipps, Møldrupvej 41, Møldrup, 9510 Arden,
Afbud fra Frans og Karsten.
Til stede: Kaj E. Kaj N, Lasse, Svend, Ole, Mona, Alan og Anders
Dagsorden:
1) Valg af ordstyrer og referent. Kaj N. og Anders.
2) Godkendelse af denne dagsorden og referat fra sidste møde 25.08.2016. Godkendt. Vi aftalte, at
forventede deltagere i fremtiden skrives ind i indkaldelsen.
3) (Evt. aktuelt emne til debat)

4) Sager til orientering og til behandling
a) Geografiske grupper –
Arden: Der er indkaldt til fredningsnævnsmøde 21. november om Kielstrup sø, hvor der muligvis
er problemer med manglende træbeklædling af nogle blikskure.
Hadsund: DN er blevet kritiseret for ikke at reagere på sager indenfor i byzonen. Der er ingen
penge til nedrivning af huse med sommerhusstatus. Der mangler mulighed for affaldssortering i på
offentligt rastepladser m.v.
Hobro: Afholdt succesfuld Økologisk Marked.
Mariager: De fleste sager omhandler kloakledningen.
b) Projekt- og emnegruppe.
1. Fredninger - Den ene lodsejer ved Kridtgraven ved Dania vil ikke være med,
men sagen bliver alligevel indsendt om nogle uger. Kielstrup Sø-fredningen er
sendt til fredningsnævnet 1. november. DN sender sikkert pressemeddelelser i
den forbindelse, men vi bør følge op til lokale medier. Vi bør revidere
presselisten ved næste møde.
2. DN’s arbejde i det kommunale Naturråd. En god tur og godt samtaleklima i
rådet. Naturplanerne er kommet. Ole tager Kielstrup. Villestrup Å (Kaj N).
Lounkær (Svend). Mariager Fjord udmunding (Ole). Katbjerg Odde (Steffen).
Skals Ådal (Kaj E).
3. Kommende møde med kommunens naturforvaltning - Kaj E skriver til
Kommunen og foreslår et møde i vinteren f. eks. ved Villestrup Å. Emner:
Sti/trappe ved Frydensbjerg. Sti rundt om klostersøen i Mariager. Nordsøstien
ved Fiskeri-havnen i Hadsund. Formidling af Hohøj. Formidling af Kridtgraven.
Hou Møllebæk. Er der mulighed for støtte til træplantning m.h.t biodiversitet.
Hvad indeholder Biodiversitetsstrategien? Status for Kastbjerg Ådal-projektet.
Iltningsprojektet af Mariager Fjord.
Møde med vandforvaltningen. Kaj E skriver, og beder om at gentage mødet.
4. Kommunens biodiversitetsstrategi. - Intet nyt.
5. Klimakommuneprojekt Kaj E. spørger Inger Tayler om status.
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6. Simested Å? - Intet nyt. Den østlige del er gået i stå p.g.a. problemer med
lodsejere. DN anker hårdhændet oprensning af åen sammen med andre
organisationer.
7. Iltning i Mariager Fjord.
8. Apotekerskoven i Hobro ejes nu af S.M. Hansen, som forhindrer delvis
adgangen med skiltning. Hobro-gruppen anmelder det til Kommunen.
9. Skilt ved Katbjerg skriver uvedkommende adgang forbudt. Skiltet vurderes
ulovlig.
10. Ulovlig afspærring af vej ved Skjellerup.
11. Der kan være risiko for etablering af omfartsvej rundt omkring Hobro gennem
Onsild Ådal i forbindelse med timedrift-planen og forbedring af togskinnerne.
Vi forsøger at finde ud af, hvad der ligger i det
c) Andet til orientering – intet nyt

5) Kommunikation( de enkelte punkter behandles kun, hvis der er nyt)
a. Hjemmesiden (ny udgave). Mona præsenterede. Den er go’! Mette mop@dn-mariagerfjord.dk
redigerer, mens Mona er ude at rejse.
b. Podio. Der bliver et menu-punkt til billeder.
c. Facebook – intet nyt
d. Andet – intet nyt
6) Sager under behandling (punkterne behandles kun, hvis nogen ønsker det).

a) Arden bør også kikke på den nye togstrækning.
7) Foreningen og andre
a) Samråd (KE) . Møde 7. 11. Alle er velkomne. Dagsorden er udsendt.
b) Repræsentantskabsmøde i Ålborg 19.-20.nov. Kaj E deltager den 20. og Ole begge dage.
c) Årsmøde 2016: Godt og billigt.
d) Ture: Fugletur ved Fyrkat Engsø og Tur i vinterskoven (Kaj N). Svend har lagt billet ind på Tofte
Skov.
e) Grønt Råd. Intet nyt.

8) Hvad skal i Nyhedsbrevet? Økomarked (Mette), årsmøde (Kaj E), Naturpleje i Linddale (Kaj
E), Hjemmeside (Mette).
9) Eventuelt Affaldsindsamling er allerede 2. april 2017.
Mette godkendes som administrator af Facebook sammen med Mona og Gitte.
10) Næste Møde. Mandag den 6. februar 2017.

Referent: Anders
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