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Referat af møde i afdelingsbestyrelsen for DN 

Mariagerfjord 

 

Mandag d. 27. maj. 2019 kl. 19.00 hos Alan og Mona, Møldrupvej 41, Møldrup, 9510 Arden  

 

Til stede: Alan Phipps, Frans Julin, Kaj Edlund, Kaj Nissen, Karsten Vestergård, Lasse Gundesen, Mona 

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

Afbud fra: Anders Borgen, Kaj Petersen. 

 

  

 

Foreløbig dagsorden: 

 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Kaj og Søren 

 

2. Godkendelse af denne dagsorden og referat fra sidste møde 5.2.2019 

Godkendt 

 

3. (Evt. aktuelt emne til debat):  

 

 

4.  Sager til orientering og til behandling 

a. Geografiske grupper –  

KN har behandlet husdyrsager: ingen problemer 

Arden: har haft 20 sager: ingen problematiske 

- sag vedr. jordvarmeledning i §3 områder: ok 

- jagthytte på Katbjerg Odde: AP rykker for agtindsigt højere i MFK’s hierarki 

Hadsund: MFK’ ØKudv. Har sagt nej til udstykning i Hadsund Syd: vurderes som positivt 

Hobro: sag vedr. digegemmenbrud er sluttet positivt 

Mariager: sag vedr omfartsvej har været debatteret, og efter en henvendelse har man udsendt 

en udtalelse 

b. Projekt- og emnegruppe. 

i. Fredninger - Bakkelandskabet ved Kielstrup Sø  

- Området blev besigtiget den 20.5.2019. Der er nyt forslag til stiføring. DN holder 

fast, men der er modstand fra enkelte lodsejere. Næste trin: fredningsnævnets 

afgørelse (som forventes anket).  

ii. Det videre arbejde med ”Fremtidens Natur”. 

”det bliver spændende !” 

iii. Evaluering af møde med kommunens naturforvaltning  

Der var en vis frustration, som skyldtes en oplevelse af ”megen snak, og lidt 

handling”. Der er opmærksomhed på, at der mangler resurser i kommunen. Enighed 

om, at vi næste gang skal prøve af følge konkret op på de tilkendegivelser, der kom 

på mødet. 

iv. Projekt Naturkommuner 

Det er uklart hvilket stade projektet befinder sig på. 

v. DN’s arbejde i det kommunale Naturråd – herunder jordfordelingsprojektet ved 

Glenstrup Sø 

- KN orienterede om Naturrådsmøde i Tofte skov 



-KN og KE orienterede om møde vedr. jordfordelingsprojektet ved Glenstrup sø: 

arbejdet er præget af en positiv stemning, kun enkelte landmænd gør ophævelser, og 

der er flere gode forslag på bordet. Resultatet afhænger selvfølgeligt af hvad man 

konkret kan nå frem til, men der er mange penge til rådighed. 

vi. DN’s arbejde i §17.4 udvalget om landdistrikter 

Kommunen skal udarbejde en landdistrikts politik, KE deltager i arbejdet, hvor der 

er planlagt en møderække på 7 møder. KE’s væsentligste pointer vil bl.a. være: 

adgang til natur, biodiversitet ol. 

vii. Hobro Golf 

AP står for kontakt med golfklubben, som er interesseret i at gøre området mere 

naturvenligt. Der har været afholdt møde med kommunen på området, og der er 

enighed om, i samarbejde at lave en screening af området. Væsentligt for det videre 

arbejde bliver aktiv involvering af golfklubbens medlemmer. 

viii. Samarbejde med årligt møde med DN Rebild og NST Himmerland – 

forvaltningsplan for Rold Skov og Rebild Bakker – skovbrugerråd for NST 

Himmerland 

Det er svært at etablere kontakt med DN Rebild, DN MF ønsker samarbejde, med 

det er tilsyneladende ikke gensidigt. 

Der er etableret et nyt distrikt for skovbrugerrådet, som også omfatter Skive 

Kommune. Der skal derfor udpeges nyt medlem, hvilket formentlig skal tages op i 

Samrådets bestyrelse. 

Vi ønsker at se DN Rebilds høringssvar. AP retter henvendelse herom. 

ix. Landsplandirektiv for sommerhuse i kystnærhedszonen 

DN MF har ingen kommentarer. 

x. Forslag til klimahandlingsplan 

xi. Evaluering af affaldsindsamling 

Der har været en skuffende nedgang i antal deltagere på 23%. Dette trods adskillige 

avisartikler og opslag på hjemmeside og facebook. 

Der er indført nyt tilmeldingssystem, som gør det svært at skaffe data. Vi ønsker 

mere information fra DNcentralt. 

Fremadrettet vil der blive rettet henvendelse til kommunen mhp henvendelse til 

kommunale institutioner. 

xii. Udvidelse af rensningsanlæg 

Forslag er sendt i høring med frist til den 23.6.2019, hvori man efterspørger temaer 

der bør undersøges. Der afholdes orienteringsmøde den 12.6.2019 i Hadsund. 

c. Andet til orientering 

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

a) Hjemmesiden  

MP efterlyste flere billeder fra afholdte ture 

b) Podio 

c) Facebook 

d) Årshjul 

e) Andet  

 

 
6. Foreningen og andre  

a) Samråd (KE)  

Der skal afholdes møde om prøver af drikkevandsboringer. Kommune kommer med datoer. 

b) Rep-møde i Skælskør 6-7.april 2019 

- det havde været fredligt – præget af valg til bl.a. næstformand. 

c) Årsmøde 24.okt 2019 

Afholdes på Gasmuseet med Maria Reumert Gerding som taler. 

d) Meddelelser og nyheder fra Aktivitetsgrupperne  

- Uglegruppen: PT orienterede om arbejdet. Der søges flere penge til at fortsætte  

arbejdet, herunder i ft andre fuglearter. 
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- Naturluppen: Orientring om seneste initiativer: biodiversitet, møde med ejerforening i 

Frydensbjerg om den naturvenlige have. Deltagelse: Skovens dag 5.5., træskulpturdag i Arden 

1.6., børnedag i Mariager 16.6. 

e) Ture 

f) Grønt Råd. 

Mødereferat kommer 

 

7. Hvad skal i Nyhedsbrevet? 

- uglegruppe, årsmøde, hjælpere til naturens dag, naturvenlig have. Deadline 10.6.2019 

 

8. Eventuelt 

 

9. Næste Møde 

10.9.2019 i Mariager 

 

Ref: Søren 


