Afdelingsbestyrelsen for DN Mariagerfjord
Referat fra møde tirsdag d. 21.mar. 2017 kl. 19.00 hos Kaj Edlund.

Forventede mødedeltagere: Alan Phipps, Anders Borgen, Børge Larsen, Frans Julin, Kaj Edlund, Kaj
Nissen, Kaj Petersen, Karsten Vestergård, Lasse Gundesen , Mona Phipps, Ole Guldberg, Svend Grønkjær
Madsen.
Afbud fra: Ole og Anders. Børge deltog ikke.

Dagsorden:
1) Valg af ordstyrer og referent Kaj Nissen og Frans Julin
2) Godkendelse af denne dagsorden og referat fra sidste møde 4.11.2016. Rettelsesforslag skal med når
referatet skal på Podio.
3) (Evt. aktuelt emne til debat) Afdelingsundersøgelse. Vedhæftet er mit forslag til udfyldelse, men det kan
vi diskutere og måske nå frem til forbedringer i vores arbejdsmetoder. Vi udfyldte undersøgelsen.
4) Sager til orientering og til behandling
a) Geografiske grupper – Arden, Hadsund, Hobro, Mariager
Arden: Et spørgsmål om bagatelgrænser. Vi sætter et link på hjemmesiden til Kommuneplantillæg
21 ”Det åbne Land” og det sendes ud med nyhedsbrev.
Hadsund: Har deltaget i workshops vedrørende udviklingen i Hadsund by.
b) Projekt- og emnegruppe.
1. Fredninger - Bakkelandskabet ved Kielstrup Sø, Kridtgraven ved Dania,
Alan har modtaget rapporten efter deres fredningstjek ved Katbjerg Odde. Alan
sender den til bestyrelsen
2. DN’s arbejde i det kommunale Naturråd.
Kaj og Kaj deltager i møde 1. april, hvor de skal snakke om rådets arbejde.
3. Klimakommuneprojekt
Kaj E har kommunikeret med Inger Tayler i kommunen angående klimarapport.
Om kommunen vil fortsætte med at være klimakommune og måske endda
Klimakommune Plus kommer på dagsordenen i april. Kaj E undersøger om
sekretariatet gør noget overfor kommunen.
4. Affaldsindsamling
I år giver kommunen et lille beløb til børnehaver. Enkelte har tilmeldt sig.
Tilmelding i al almindelighed er ok, men ikke bedre end sidste år. Der ønskes
mere på facebook i tiden op til. Kaj E skal sørge for plakater. Tag fotos på
dagen og send dem til Allan hurtigst muligt.
5. Møde med kommunens naturforvaltning 6.april
Intet at bemærke
6. Kommunalvalg nov.2017
Mogens har arrangeret et vælgermøde den 9. november. Som mødeleder blev
Jesper Poulsen fra Nordjyske foreslået. Emneforslag: 1. Omfartsvej ved Hobro.
2. Hvordan kan kommunen støtte en fremgang i økologisk landbrug.3. Skal
Mariagerfjord Kommune støtte fredninger i kommunen.
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7. Apotekerskoven, Hobro.
En lodsejer har sat skilte op med adgang forbudt ved flere veje. pga. vildt
opdræt. På trods af flere henvendelser er der ikke sket noget. Anmelderen af
sagen vil nu henvende sig direkte til kommunen og forlange handling.
c) Andet til orientering

5) Kommunikation( de enkelte punkter behandles kun, hvis der er nyt)
a. Hjemmesiden (ny udgave) - hvordan sikrer vi, at vores ture bliver offentliggjort?.
Mette O. overtager at få arrangementer på hjemmeside, Kulturfjorden m.m. for eftertiden.
b. Podio
c. Facebook
d. Andet
6) Sager under behandling (punkterne behandles kun, hvis nogen ønsker det).

a)
7) Foreningen og andre
a) Samråd (KE)
b) Repræsentantskabsmøde i Vejle 25.-26.mar.
Kaj E. er eneste tilmeldte. Kaj gennemgik dagsordenen og vi rådgav bl.a. angående afstemning
på ”personlig valgte medlemmer”.
c) Ture
Mogens H. har sendt et par arrangementer, som Mona sørger for kommer i kalendere.
d) Grønt Råd.
e) Projekt frivillig. Naturluppen mangler ”nogle hænder”. De har derfor deltager i et arrangement,
hvor man vil forsøgte at få nogle frivillige unge til at udføre nogle jobs bl.a. lave noget til ”
You Tube”, en naturguideassistent eller en der vil lave et undervisningsforløb i videoredigering
for de 3 naturguider i Mariagerfjord. Der var flere interesserede.

8) Hvad skal i Nyhedsbrevet?
Tillæg til kommuneplanen nr. 21 ” Det åbne land”. Alan
Panoramaturen., Mette
Affaldsindsamlingen – resultat. Alan
Repræsentantskabsmødet. – Kaj. E
Deadline: fredag den 7. april
9) Eventuelt
10) Næste Møde.
Mandag den 29. maj hos Mona og Alan kl. 18. Starter med en lille gåtur. Mødet starter kl. 19

