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Referat af møde i Afdelingsbestyrelsen for DN 

Mariagerfjord 

 

Sted: tirsdag d. 10. sep. 2019 kl. 19.00 hos Ole Guldberg, Oxendalen 24, 9550 Mariager   
 

Deltagere: Alan Phipps, Anders Borgen, Kaj Edlund, Kaj Nissen, Lasse Gundesen, Mona Phipps, Ole 

Guldberg, Peter Toubøl, Svend Grønkjær Madsen. 
Afbud fra: Frans Julin, Søren og Karsten. 
 

  
 

Dagsorden: 
 

1. Valg af ordstyrer og referent: Kaj N og Anders 
 

2. Godkendelse af denne dagsorden og referat fra sidste møde 27.5.2019. Godkendt 
 

3. (Evt. aktuelt emne til debat): Hvordan laver vi en bedre, mere hensigtsmæssig dagsorden? 

Peter har indsendt et oplæg. Pointen er, at der er for meget orientering, hvor der ofte kun er meget 

lidt nyt. Endvidere burde nogle oplæg (bl.a. geografiske grupper) være bedre forberedt med kort 

skriftligt oplæg.  
Der er enighed om, at dagsordenen opbygges på en måde, hvor sager til behandling og diskussion 

fremover rykkes frem, og at punkter til orientering rykkes ned sidst i dagsordenen. 
 

 

4.  Sager til orientering og til behandling 
a. Geografiske grupper –  

Arden: Kommunen har afvist at etablere afværgeforanstaltninger for en forurening udenfor 

indvindingsområdet for drikkevand, fordi sagen er fra før 2001 og ejeren er død. 
Hadsund: Svend følger en sag om udvidelse af Stadion i Hadsund ind i habitatområde. Vi 

har fået en henvendelse om harvning/fræsning m.v. i forbindelse med strandrensning, som er 

gået ud over beplanting. Lodsejere må ikke harve, men arbejdet er udført af et fælleslaug. 

Fræsningen er stadig sylig ved lavvande, men Lasse har besigtiget området, men kunne ikke 

se noget p.g.a. højvande. Lasse vil mødes med anmelderen om sagen. (Sagen er 

efterfølgende blevet påklaget til Kystdirektoratet.) 
Hobro: Intet nyt 
Mariager: Intet nyt 

b. Projekt- og emnegruppe. 
i. Fredninger - Bakkelandskabet ved Kielstrup Sø: Fredningsnævnet har bedt om 

kommentarer til bl.a. nogle stiforløb. Ole har kommenteret. 
ii. Det videre arbejde med ”Fremtidens Natur”: Sagen går lidt trægt, men Søren var 

ikke til stede, og kunne derfor ikke orientere om status. Vi opfordrer Søren til at 

indkalde til et møde om det. 
iii. Opfølgning på mødet med kommunens naturforvaltning 13.maj: Der mangler 

opfølgning på et par punkter. Der er uoverensstemmelse omkring antallet af 

fredninger i kommunen. Kommunens pleje af vejrabatter strider imod 

retningslinierne for bi-venlig kommune. Der er interessekonflikter mellem 

honningproducenter og vilde bier i forhold til kommunens arealer. DN bør generelt 



 

 

tage de vilde biers parti. Anden fase af Maren Mølle ådalen. Status for klima Plus-

kommune. Kan E. skriver og spørger til sagerne.  
iv. Projekt Naturkommuner: Vi afventer kommunens biodiversitetsstrategi og andre 

natur-kommuner. 
v.  

vi. Svar på mail angående færdsel langs strand ved Mariager campingplads, bro ved 

Maren Møllebæk og kreaturers erosion i slåenkrattet. (PT): Kommunen synes ikke, 

at der der nogle problemer. Peter skriver igen. 
vii. DN’s arbejde i det kommunale Naturråd – herunder jordfordelingsprojektet ved 

Glenstrup Sø: Det ser fornuftigt ud. 
viii. DN’s arbejde i §17.4 udvalget om landdistrikter: Mona deltager i næste møde, da 

Kaj E er forhindret. 
ix. Hobro Golf: Naturforbedringer har en stor plads i golfbanens udviklingsplan. 
x. Samarbejde med Hvilsom Friskole. Vi bevilger 5000,-kr til støtte til buskørsel og 

Kaj E møder op. 
xi. Evaluering af Naturens dag, herunder hvordan vi kan aktivere, at der er flere fra de 

andre geografiske grupper, der deltager i arbejdet. Over 200 deltagere og megen 

aktivitet med fuglekasser m.v. Support fra de andre geografiske grupper efterlyses, 

da det hænger meget på Arden. 
xii. Referat af vandløbsmøde 22.august: Der er flyttet spærringer i flere vandløb. 

Rensningsanlægget udvides, fordi flere kommuner måske skal koples på. Etablering 

af vådområde ved Helberskov kan give problemer fosforudvaskning. 
 

c. Andet til orientering: intet 

 

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

a) Hjemmesiden: intet 
b) Podio: intet 
c) Facebook: intet 
d) Årshjul: intet 
e) Andet : intet 

 

 

6. Foreningen og andre  
a) Samråd (KE): Ingen møder siden sidst. Næste møde i oktober med den nye direktør og juridisk 

indlæg om sammenhængen mellem fredning og beskyttelse 
b) Rep-møde. 23. november: Kaj E deltager, samt enten Kaj N, Søren eller Frans. 
c) Årsmøde 24.okt på Gasmuseet: Kaj E forbereder beretning. 

d) Meddelelser og nyheder fra Aktivitetsgrupperne herunder Orientering fra Fuglegruppens 

om gruppens aktivitetsplan for Grønt Guld: Der er sat 32 uglekasser, 15 tårnfalkekasser  

op, og 10 kasser som folk selv havde købt. I alt 57 kasser. Desuden fremstillet ca. 90 

små fuglekasser. Placeringerne er sat ind i en database. Andres ideer modtages. 
e) Ture: Mostur 21. september.  
f) Grønt Råd. Møde 5. september: Veluxfonden støtter et projekt om salg af kød fra naturpleje. 

Diskussion om bekæmpelse af mårhund. 
 

7. Hvad skal i Nyhedsbrevet? Fuglegruppen (Peter). Hvilsom Friskole (Kaj E), Naturens Dag 

(Allan). Årsmøde (Kaj E). Golfkluppen (Allan). Deadline 24. september. 

 

8. Eventuelt 

 

9. Næste Møde: Konstituerende møde ved årsmødet. Møde i Hobro mandag den 25. 

november. 

 


