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Du ønskes Godt Nytår – og velkommen til 2009!
Mange opgaver venter på at blive taget op i det nye år.
Den nye kommuneplan, som bl.a. erstatter de amtslige regionplaner, skal vedtages. Forinden vil planen komme til høring, og vi
vil kommentere den i det omfang, det er nødvendigt, idet vi naturligvis forventer at kunne sætte vores fingeraftryk på denne plan,
som i høj grad kommer til at vedrøre naturen og miljøet.
Statens Miljøcenter udsender de nye vand- og naturplaner til høring. Det er planer, der senere skal danne grundlag for
kommunens vand- og naturplaner, og de vil selvfølgelig blive kommenteret fra vores side.
I et samarbejde med DN’s sekretariat og kommunen vil vi påbegynde en formidling af alle de fredede områder i kommunen. Det
betyder, at de vil blive beskrevet på en særlig hjemmeside, og der vil blive lavet foldere, skiltning og stimarkering.
19. april er der planlagt affaldsindsamling, men desuden indgår vi sammen med Grønt Råd i en arbejdsgruppe, ”Mariagerfjord –
en ren kommune”, hvor man ved forskellige tiltag vil arbejde for at reducere mængden af affald i naturen. Hvis nogle skulle have
lyst til at deltage i dette arbejde, er man yderst velkommen.
Sammen med Grønt Råds stigruppe vil vi fortsætte med en løbende registrering af stiforløb i kommunen. En vandresti rundt om
fjorden har høj prioritet, men desuden er der planer om indtegning af stier i fredede områder.
Vi vil blive inddraget i kommunens arbejde med klimakommune-projektet, og der vil blive betydelig aktivitet hen imod
klimatopmødet i december, herunder DN’s udstilling i Øksnehallen i København.
Vores web-redaktør har truet med at forlade sin post, en post, som er af meget stor betydning for vores formidling og
kommunikation. Vi leder derfor med lys og lygte efter en afløser. Så skulle der blandt medlemmerne være en computerinteresseret nørd, som kunne tænke sig at overtage denne opgave, skal han/hun være meget velkommen.
Dette var blot nogle af de mange aktiviteter, vi har gang i det kommende år. Så vi vil fortsat have brug for, at mange medlemmer
melder sig som aktive i afdelingen.
Løbende ajourført information vil kunne findes på vores hjemmeside.
Med venlig hilsen
Ole Guldberg, formand

2008 – et tilbageblik!
Ved nytårstid ser vi gerne tilbage på året der gik, for at se hvad vi nåede – om resultaterne var indsatsen værd - og om der er
noget vi skal gøre bedre i de kommende år!
DN Mariagerfjord kan – uden at prale - være tilfreds med resultaterne i 2008, som dog også forpligter os til at følge op på de
gode resultater i 2009.
Fra formandens årsberetning på årsmødet den 13. november er følgende plukket:












Efter flere års arbejde blev hæftet ”Fremtidens natur i Mariagerfjord kommune” på 40 sider udgivet før sommerferien og sendt til alle
afdelingens aktive medlemmer.
Stien ved den tidligere ”Restaurant Skoven” i Hobro er blevet sikret.
Vi har indgået et Grønt Partnerskab med kommunen og Skov- og Naturstyrelsen om pleje af kommunens skove. Projektet har fået
omkring 800.000 kr. til rådighed, hvoraf vi kom med en arv på 100.000 kr. Projektet fortsætter i de kommende år.
Stop for monstrøse naturødelæggelser i Onsild Ådal.
Støtte til anvendelsen af ca. 50 mil. kr. til genopretning af Villestrup og Kastbjerg ådale.
Mariagerfjord Kommune er på vores initiativ blevet én af foreløbig 28 Klimakommuner.
Tæt opfølgning på (og klager over) miljøgodkendelser af husdyrbrug, som ikke lever op til kommunens miljømålsætning for Mariager
Fjord (og Hjarbæk Fjord).
Aktiv brug af og medvirken i kommunens Grønne Råd.
Stor indsats i samarbejde med kommunen om affaldsindsamlingen den 13. april og fra skoler og institutioner i de efterfølgende uger, der
resulterede i det næstmest indsamlede affald i Nordjylland (efter Aalborg). Samarbejdet udvides i 2009.
Vi har givet omfattende input til og deltaget i flere møder om den nye kommuneplan, som kommer i offentlig høring i 2009.








Vi følger forvaltningen af Kystnærhedszonen tæt, og vi er parate til at slå et slag for restriktionerne i zonen, når en plan om udbygning i
Hadsund Syd formentlig kommer i offentlig høring i 2009.
Vi gav vores input til Region Nordjyllands Råstofplan 2008, som nu er udgivet.
Borgerinddragelsen i planerne for udbygningen af Mariager Havn har været forbilledlig, og vi har givet vores besyv med.
På sjette år har Golfgruppen været travlt beskæftiget med golfbanen ved Hobro. Der har været en omfattende korrespondance og
mødevirksomhed med kommunen, for at få gældende love og bestemmelser overholdt.
Kommunikationen i afdelingen er blevet stærkt forbedret. Vi har fået nyhjemmeside, der nu er helt ajour. Vi har udgivet en seværdig
afdelingsfolder, og vi har udgivet vores første nyhedsbrev og sendt talrigepressemeddelelser.
Endelig har vi afholdt flere naturture med mange deltagere, deltaget massivt i Fjordens Dag, udstillet på Økologisk Marked i Hobro og i
samarbejde med By og Land arrangeret to velbesøgte foredrag.

Med andre ord: Vi har gjort en forskel! Alt dette kunne ikke lade sig gøre uden afdelingens mange aktive i bestyrelsen og
interessegrupperne. TAK FOR DET!
Hele årsberetningen og referatet af årsmødet kan du læse på vores hjemmeside!

Læs om den nye/gamle bestyrelse!
På årsmødet den 13. november var en tredjedel af bestyrelsen på valg. Anders Borgen, Hou, og suppleanten Anders Krogh
Nielsen, Hobro, ønskede ikke genvalg. I stedet blev Jens Chr. Rohde, Stenstrup, valgt til bestyrelsen og Anders Borgen, Hou, og
Steffen Elmose, Hem, blev valgt som suppleanter.
Hele den nye/gamle bestyrelse kan du ses på hjemmesiden!

Tag på kursus med DN
Naturfredningsforeningens kursuskalender for 2009, kaldet Naturens Universitet, er udkommet. Alle aktive medlemmer i
afdelingen kan gratis deltage i kurserne, som spænder vidt – fra fotokurser over miljøvurdering til netværkstræf. Transport,
overnatning og forplejning betales af DN.
Så bliv aktiv i afdelingen og tag på et af de mange spændende kurser. Oversigten over alle relevante kurser og andre aktiviteter af
formodet interesse for DN Mariagerfjords medlemmer kan som noget helt nyt ses på hjemmesidens Kalender, der løbende
ajourføres - foreløbig på forsøgsbasis!
Tilmelding senest 3 uger forud for kurserne kan ske direkte på hjemmesiden dn.dk/kurser!

Om NYT fra DN Mariagerfjord

NYT fra DN Mariagerfjord udsendes lejlighedsvis - måske en gange om måneden. Nyhederne vil blandt andet handle om den
lokale indsats for natur og miljø, tips om møder og kurser samt aktiviteter i naturen og natur- og miljøemner af lokal interesse.
Du er velkommen til at videresende NYT fra DN Mariagerfjord til andre, der kan være interesserede.




Læs mere om DN Mariagerfjord på www.dn-mariagerfjord.dk
Læs mere om DN's nationale arbejde på www.dn.dk

Ønsker du ikke længere at modtage NYT fra DN Mariagerfjord, skal du afmelde dig HER.
Ønsker du at tilmelde dig med en anden emailadresse, skal du først afmelde din nuværende emailadresse og derpå tilmelde dig
igen.

Besøg butikken - tryk på banneret eller HER

