Mariager. 14.sep 2018

Referat af møde i afdelingsbestyrelsen for DN
Mariagerfjord
Møde torsdag d. 13. sep. 2018 kl. 19.00 hos Peter Toubøl, P.A. Heisesvej 6, 9550 Mariager. Afbud til

tlf 5192 1061.
Husk at sende afbud, hvis du ikke kan komme.

Mødedeltagere: Alan Phipps, Anders Borgen, Kaj Edlund, Kaj Nissen, Kaj Petersen, Karsten Vestergård,
Lasse Gundesen, Mona Phipps, Ole Guldberg, Peter Toubøl, Svend Grønkjær Madsen, Søren Kjær Nielsen.
Afbud fra: Frans Julin

Foreløbig dagsorden:
1. Valg af ordstyrer og referent: Kaj N og Anders
2. Godkendelse af denne dagsorden og referat fra sidste møde 11.06.2018. Godkendt
3. (Evt. aktuelt emne til debat):

4.

Sager til orientering og til behandling
a. Geografiske grupper –
Arden: Et gammelt sommerhus har fået afslag på udvidelse ved Kielstrup Sø.
Hadsund: Skrænten nær Skovpavillonen er fredet, men ikke lige foran Pavillonen. Det har
ikke stor prioritet at rejse udvidet fredningssag. Se dog Punkt b.i nedenfor. Svend
rundsender mail angående konfetti-bomber. En husdyrbrugssag er blevet anket, fordi der
mangler begrundelse for følsomhed i en mose.
Hobro: Anker en sag om SMH angående nogle dige-gennembrud. Ketty fra Helsam er
blevet aktiv i Hobro-gruppen.
Mariager: Tjørnekrattet ved Kongsdal undersøges stadig. Kystdirektoratet undersøger, om
hegnet ved cykelstien mellem Mariager og Fladbjerg er lovligt. Fredningnævns-møde med
Hou Møllebæk: Bækken bliver frilagt i løbet af efteråret. Petanque-klubber får lov at bygge
et læskur indenfor fredningsområdet nær Rema-1000.
b. Projekt- og emnegruppe.
i. Fredninger - Bakkelandskabet ved Kielstrup Sø: Der arbejdes på at ændre
stiforslagene af hensyn til lodsejerne – frist 12/10. Vi blev enige om, at nogle af vore
arvepenge kunne anvendes til en gangbro for at få enderne til at mødes. Kridtgraven
ved Dania: Kommunen vil nok anke sagen. Område ved Hem (Louise Damgaard):
Der ligger et interessant område, som plejes af Kommunen i samarbejde med
lodsejeren. Sagen har hidtil været arkiveret, da plejen indtil videre er sikret ved
frivillig pleje. Vi spørger Kåre/DN om han ved lejlighed vil kikke på området, og så
kan han også kikke på Skovpavillonen ved samme lejlighed.
ii. Fredningstjek: Det kunne være interessant at kikke på Ajstrup Krat i den nordlige
del af Ajstrup Bugt-fredningen. Slutningen af september. Vi følger op på tjekket ved
det årlige møde med Kommunen.
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iii. Naturens dag - evaluering. ~200 deltagere i regnvejr ved Stinesminde. Flot!
Gruppen har udviklet et insekthotel-samlesæt. Populært orienterings-løb blev
gennemført på offentlige stier. Der mangler nye kræfter til at føre traditionen videre.
iv. Det videre arbejde med ”Fremtidens Natur” og vores afdelingsfolder. Søren
overtager taktstokken for revision af ”Fremtidens Natur”. Afdelingsfolderen er
færdig.
v. Halvårsstatus for mødet med kommunens naturforvaltning i april: Kaj E laver et
oplæg til brev ud fra dagsordenen fra mødet.
vi. DN’s arbejde i det kommunale Naturråd. 110 ha ved Store Blåkilde ønskes opkøbt
af Naturfonden. Allan deltog i tur med politikere til naturområder i Kommunen. Der
sker udvidelser og indskrænkninger i Natura2000-områder baseret på dokumentation
af bl.a. forekomst af fugle.
vii. Tværkommunalt naturråd. Eksisterer dette stadig?
viii. Projekt med fuglekasser. Det kniber med tilmeldinger, men gruppen arbejder
videre.
ix. Lokalplan HJ Hansen: Planen er vedtaget af Kommunen. DN’s sekretariat er
kontaktet, men har ikke svaret endnu.
x. Arbejdsgruppe om rent drikkevand? 22. marts er Vandets Dag. Ketty savner
nogen, som vil hjælpe med aktiviteter. Vi efterlyser aktive til en arbejdsgruppe i
nyhedsbrevet.
xi. Svar på spørgsmål fra Peter Jensen, Øster Hurup. Svend sender et svar.
c. Andet til orientering: Ole: Vi indstiller igen Naturluppen til DNs Inspirationspris.

5. Kommunikation(de enkelte punkter behandles kun, hvis der er nyt)
a) Hjemmesiden: Husk at sende tekst og billeder til Mona af ture.
b) Podio
c) Facebook
d) Årshjul
e) Andet

6. Foreningen og andre
a) Årsmøde 24. oktober 2018 – Oplæg: Maria. Beretning: Kaj E skriver et udkast til kommentarer.
Ordstyrer: Vi spørger Jørn igen. På valg: Ole, Mona, Svend og Kaj E. Alle modtager genvalg.
b) Samråd (KE): Næste møde 22. september 13.30 om bl.a. sæler og ulve, Naturpark Thy, m.v. Kaj
E og Kaj N kan ikke deltage den dag. Andre? Alle er velkomne.
c) Rep-møde i Kolding 17-18.nov. Hvem deltager? Kaj E og Ole kan ikke. Andre? Evt Søren,
Svend, Kaj N og Frans.
d) Ture: Edderkopper i Lindale 2. oktober
e) Grønt Råd: Vandløb diskuteres.
7. Hvad skal i Nyhedsbrevet? Drikkevandsgruppen. Fuglekasser. Årsmøde. Naturens Dag.

Ankesager (husdyrbrug: Kaj N. Digesag: Kaj E/Frans.). Deadline 27/9.
8. Eventuelt. Kommunens kommentarer til Råstofplanen har mange punkter fra DNs

kommentarer. Tak Steffen! Mariager-gruppen checker op på reetableringsplanerne for
Gunderup. Transformatorstationer kan bruges til ugleynglepladser som alternativ til
kirketårne.
9. Næste Møde: Torsdag 22/11 hos Kaj N.

referent: Anders

