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Referat af afdelingsbestyrelsen for DN Mariagerfjord 

 

Dagsorden for møde torsdag d. 22. nov. 2018 kl. 19.00 hos Kaj Nissen, Beltoftsgade 2, 9500 

Hobro.  Afbud til tlf 51290601. 
Husk at sende afbud, hvis du ikke kan komme. 

 

 

Forventede mødedeltagere: Alan Phipps, Kaj Edlund, Kaj Nissen, Kaj Petersen,   Lasse Gundesen, Mona 

Phipps, Ole Guldberg, Peter Toubøl, Svend Grønkjær Madsen, Søren Kjær Nielsen. 

Afbud fra: Karsten Vestergård, Anders Borgen, Frans Julin 

 

  

 

Referat: 

 

1. Valg af ordstyrer og referent: Peter (referent) – Kaj N (ordstyrer). 

 

2. Godkendelse af denne dagsorden og referat fra sidste møde 13.09.2018: OK 

 

3. (Evt. aktuelt emne til debat):  

DNs nye projekt "Naturkommuner". Man kan læse mere om projektet 

her:  https://aktiv.dn.dk/home/projekter/naturkommuner/ 
På næste samrådsmøde 6.december i Tylstrup kommer Ann Berit Frostholm fra sekretariatet 

og fortæller mere om projektet. 
Alan fortalte at projektet går ud på at løfte den kommunale naturindsats igennem 

vedtagelsen af en naturpolitik. MFK har ingen, men arbejder på en biodiversitets 

politik. Der afholdes kursus i 23. marts 2019. Vi afventer samrådsmødet d. 6/12. 

3B IUCN: Flere tager på kursus i Viborg. Tages op omkring arbejdet med revision af 

 ”Fremtidens Natur.” 

 

4.  Sager til orientering og til behandling 

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

ARDEN: Der undres over kommunens svar på forurenet grund tæt ved Arden by. Der 

gik næsten 2 år før de svarede på Regionens forespørgsel.  

HADSUND: Vores klage over skiltning i det åbne land har medført at skiltet er 

reduceret til en halv kvm. Ny klage om skiltning ved Alsvej 71 med bl. a. Visborg 

Kirke som baggrund afventer svar. Der er klaget over manglende adgangs sti i 

forbindelse med lokalplan i Hadsund. Der udsættes 20 europæiske bisonokser i Tofte 

skov/mose. 

HOBRO: Sag om forurenet grund. Vi har bedt om hjælp fra sekretariatet. 

Sekretariatet  spørges vedr. sløjfning af saltboring. Nuværende gruppe fortsætter med 

at lave det årlige øko-marked. 

MARIAGER: Hou Møllebæk er sat i høring i 4 uger. Vi forventer ingen protester. 

b. Projekt- og emnegruppe. 

i. Fredninger - Bakkelandskabet ved Kielstrup Sø, Kridtgraven ved Dania, Sagen er 

blevet syltet af Fredningsnævnet og genfremsættes på ny med forslag om 

ændret stiforløb. Erstatningen er sat til 250.000 kr. i Dania sagen. Kommunen 

har anket sagen. 

https://aktiv.dn.dk/home/projekter/naturkommuner/


ii. Fredningstjek. Flere fredninger kan ikke komme på UICNs liste pga. manglende 

plejeplaner. Sagen tages op ved mødet med kommunen. 

iii. Det videre arbejde med ”Fremtidens Natur”. Første møde afholdt. 

iv. Opfølgning fra mødet med kommunens naturforvaltning i april. Ved en fejl er vores 

kommentarer ikke blevet sendt før nu. 

v. DN’s arbejde i det kommunale Naturråd. Glenstrup Sø og Østerkærbæk indgår i 

nyt jordfordelingsprojekt (Multifunktionel jordfordeling). 

vi. Projekt med uglekasser Pressemeddelelse og omtale har medført 17 

henvendelser. 7 personer arbejder aktiv med samling og opsætning af kasser. 

Øvrige har steder til opsætning herunder Neurologi Center Østerskoven og 

Hobro Golfklub. 

vii. Lokalplan HJ Hansen Vi har kommenteret MFJs kommentarer, hvor vi ikke 

finder at deres argumentation er i orden. 

viii. Arbejdsgruppe om rent drikkevand? Ingen har meldt sig. Vestgruppen indkalder 

til et arbejdsmøde. 

ix. Møde med Arden skovlaug (Alan) MFK har bevilliget 50.000 kr. til plantning af 

træer i Arden by, for at gøre Arden til en grøn by, på betingelse at der skaffes 

yderlig 50.000,- kr. Vi overvejer at donere penge til projektet. 

c. Andet til orientering Fredningstjek af Katbjerg Odde afslørede en muligvis 

ulovlig opført hytte. Da vi ikke har fået svar efter 1½ år skal Fredningsnævnet 

kontaktes. 
 

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

a) Hjemmesiden Afventer nyt mødemodul som skulle komme til i det nye år. Arrangementer 

offentliggøres derfor ikke før efter ændringen. .  

b) Podio Flere har problemer. 

c) Facebook Studentergruppe vil gerne hjælpe. Søren finder navn på kontaktperson. 

d) Årshjul Næste år er ikke lagt ind endnu. 

e) Andet  

 

 
6. Foreningen og andre  

a) Evaluering af årsmøde 2018. Dato for møde 2019? Maria G. kontaktes for møde i uge 43-44 i 

Hobro. 

b) Samråd (KE) 6. dec.: Projekt Naturkommune, kommuners selvtægt. Meld jer til vis I vil 

med. 

c) Rep-møde i Kolding 17-18.nov. Debat om budgetunderskud og aktivitetsplan. HBs forslag 

blev støttet, kun få imod. 

d) Ture Alstrup Krat 7. maj. Maren Finds dal og Hohøj 6. juni. 2 ture i Kastbjerg Å dal. 

Gunnerup grusgrav. Hadsund fugletur 27. april. Forslag om tur langs Villestrup Å. 

e) Grønt Råd. Ide om gennemgående stiforløb langs Villestrup Å. 

 

7. Hvad skal i Nyhedsbrevet? Sendes til Mette ( mop@dn-mariagerfjord ). Kielstrup 

fredningen, Miljøpris, Årsmøde 2018 og 19. Glenstrup Sø jordfordeling. 

 

8. Eventuelt: Kalender blev delt ud. 

 

9. Næste Møde: (Arden venter til maj.) Hadsund hos Lasse, Fjordbakken 4, Hadsund Syd 

tirsdag d. 5. februar. 

 

MVH Peter 

 


