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Afdelingsbestyrelsen for DN Mariagerfjord 

 

Referat fra møde mandag d. 11. juni 2018 kl. 19.00 hos Svend Grønkjær Madsen, Molhøjvej 40, 

Hadsund.  Afbud til 60487996. 
 

Forventede mødedeltagere: Alan Phipps, Anders Borgen, Frans Julin, Kaj Edlund, Kaj Nissen, Kaj Petersen,  

Karsten Vestergård, Lasse Gundesen, Mona Phipps, Ole Guldberg, Peter Toubøl, Svend Grønkjær Madsen, 

Søren Kjær Nielsen. 

Afbud fra: Anders Borgen 

Fraværende uden afbud: Kaj Petersen 

 

  

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Kaj Nissen og Frans Julin blev valgt 

 

2. Godkendelse af denne dagsorden og referat fra sidste møde 14.03.2018 

Godkendt 

 

3. (Evt. aktuelt emne til debat):  

 

 

4.  Sager til orientering og til behandling 

a. Geografiske grupper – Arden, Hadsund, Hobro, Mariager Arden: intet. Hadsund: 

Kommunen har repareret Nordsøstien. En sag om et brændeskur blev ikke påklaget, hvilket 

vi blev skældt ud for. Snak om udsigtsgrund ved Hobrovej og problemer med evt. 

privatboligbebyggelse, der sikkert bliver skyld i at området bliver lukket for offentligheden. 

Det er et flot udsigtssted, Hobro: Landzonesag ved Nørre Onsild vundet. Flydende 

overnatningsplads på Mariagerfjord er en sag for Kystdirektoratet. Der laves muligvis en 

vokshattetur ved Wiegården. Der bliver kort varsling. Kystdirektoratet har givet afslag på en 

del af en træklatrebane i Østerskoven ved Hobro, Mariager: En række hvidtjørn buske ved 

Kongsvadbebyggelse er blevet fjernet selv om de ikke må fjernes. Trappen ved Frydenslund 

er nu ved at blive lavet. 

 

b. Projekt- og emnegruppe. 

i. Fredninger - Bakkelandskabet ved Kielstrup Sø, Kridtgraven ved Dania, Fyrkat, 

Sommerhusområde ved Lille Skovsgaard. Intet nyt om Kielstrup, Kridtgraven ved 

Dania er blevet fredet, dog ikke hele det område der var blevet ansøgt om. Ang 

udsigt ved Fyrkat er der sket for lidt, så kommunen kontaktes. En sag om nedrivning 

af sommerhuse ved Lille Skovsgaard pga. fredningsbestemmelse medfører at 

kommunen vil tage fredningen op til behandling, således at de nedrivningsdømte 

sommerhuse måske kan få lov at blive. Stisystem langs Maren møllebæk og omegn 

arbejdes der med. Vi vil give ca. 25000 af vores arvepenge til hjælp til foldere 

angående Alstrup Krat. 

ii. Hvordan fortsætter vi med fredningstjek i år? Hvis enkelte tekniske problemer med 

gps løses fortsætter vi med fredningstjek. Alan arrangerer. 

iii. Naturens dag Fokus på insekter – vist nok. Alan arrangerer. 



iv. Evaluering af affaldsindsamling. Alan er tilfreds med tilslutning og afvikling. Alan 

kører videre næste år efter samme recept. 

v. Det videre arbejde med ”Fremtidens Natur” og vores afdelingsfolder. Ole er begyndt 

at kigge på det, men det er et stort arbejde. Der nedsættes en arbejdsgruppe: Ole, 

Svend, Kaj N. Kaj E, og Søren. Ole indkalder og Søren og Kaj N vil forsøge at 

omsætte det tidligere skrevne til word.  

Mona uddeler den nye afdelingsfolder. 

vi. DN’s arbejde i det kommunale Naturråd. Beskæftiger sig først og fremmest med 

natura 2000 områderne. Rådet har været på tur til Kastberg Ådal. Møde i morgen 

med besøg i Havkær Skov og Alstrup Krat, hvor det er skovområder, der er på 

dagsorden. 

vii. Tværkommunalt naturråd Der er kommet et fælles skrift, som ikke er blevet 

færdigbehandlet men er med bemærkning om at landbrug ikke er helt enig i alt. 

viii. Møde i vandløbsdialoggruppe. 

De tre deltagere gav et bredt referat om et godt møde med gode og dårlige 

informationer. 

ix. Møder med Hobro Golfbane. Intet nyt. 

x. Evaluering af mødet med kommunens naturforvaltning 5.april herunder 

naturplejeprojekt i samarbejde med kommunen. Flere refererede, Vil du høre 

nærmere til indhold kan du henvende dig til Kaj E. 

xi. Projekt med fuglekasser. Peter fremlagde forslag om at samle nogle folk i nogle 

lokale områder og få sat nogle fuglekasser op. Peter laver oplæg til et nyhedsbrev. 

xii. Cykling i Rold Skov. Alan deltager i møde i morgen og forespørger om vores 

holdning.  

xiii. Foredrag med Jesper Theilgaard? Vi siger nej tak, da det er for dyrt. 

xiv. Lokalplan 85/2018.  H. J. Hansen bilskrotning. En gammel sag. Der er kommet et 

forslag til høring fra kommunen. Vi -i samarbejde med Sekretariatet - sender et svar 

til kommunen. Gennemgående modsiger vi de fleste argumenter for placeringen. Kaj 

E udsender ved færdigbehandling. 

c. Andet til orientering. Hvad kan vi gøre for vores sommerfugle i haven. Nyt materiale 

fra Mona. Ole fortalte, at der kommer et tiltag, der gør kommunen til bivenlig 

kommune. 

En app: beskyttet natur kan findes på app store 

 

 
5. Kommunikation (de enkelte punkter behandles kun, hvis der er nyt) 

a) Hjemmesiden  

b) Podio 

c) Facebook 

d) Årshjul  Kaj E lægger det op på Podio 

e) Andet  

 

 
6. Foreningen og andre  

a) Årsmøde 2018 – sted, dato mm?  Sted: Mariager. Foredragsholder: Præsidenten (Plan B en der 

kan noget om bier). 

b) Samråd (KE) Møde i morgen med præsidenten. Næste møde 1. september- sted ukendt. 

c) Rep-møde Fåborg 7-8.april. Kaj E og Svend refererede.   

d) Ture 

e) Grønt Råd. Tema vandløb. Stiforløb gennem Kastbjerg å. Miljøpris 2018 –forslag ønskes. Hvad 

med at indstille Naturluppen? Alan laver en indstilling. 

 

7. Hvad skal i Nyhedsbrevet? Kridtgraven –Kaj E, Affaldsindsamlingen – Alan, Naturens dag – 

Alan, Ajstrup Bugt tur – Kaj N fotos og Steffen og Edgar tekst, evt. Årsmøde - Kaj E 
Deadline 25.6. 
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8. Eventuelt 

Der er planer om flere kunstgræsbaner i Hobro. Hvad mener vi? 

Ole undersøger det i sekretariatet. 

 

9. Næste Møde Mariager 13. september hos Peter 

 

Med venlig hilsen 

Frans 

 


