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Nyhedsbrev september 2011
Der var bestyrelsesmøde i DN Mariagerfjord d. 13. september. Derfor udkommer dette nyhedsbrev, som vil afspejle
nogle af de mange sager og opgaver DN Mariagerfjord løbende tager sig af.
Skribenterne i dette nyhedsbrev er som i vores første udgave bestyrelsesmedlemmer af DN Mariagerfjord. De skriver om emner
de lige nu er engagerede i:









DN Mariagerfjord holder årsmøde d. 17. nov. 2011 på Teaterrestauranten i Hobro. DNs direktør René la Cour Sell holder foredrag.
Golfkrigen i Hobro fortsætter.
Stien der forsvandt i Hobro Østerskov
Fredninger og Naturpleje.
Naturens dag i Stinesminde af Nordgruppen (tidligere Ardengruppe).
Interessegruppe undersøgelse i DN Mariagerfjord.
Møder og arrangementer.

Der er selvfølgelig mange flere aktiviteter og sager i DN Mariagerfjord, derfor er DN Mariagerfjord opdelt i 4 geografiske zoner,
hvor de aktive medlemmer/frivillige tager sig af de sager/initiativer der opstår i området. Endvidere er der også
temagrupperne og projektgrupperne der tager sig af specifikke opgaver eller sager. Hvis du ønsker at vide mere om DN
Mariagerfjord så læs mere her...

Årsmøde i DN Mariagerfjord
Torsdag 17. november 2011 kl. 1900 afholder DN Mariagerfjord sit årsmøde påTeaterrestauranten i
Hobro.
Mødet indledes med et foredrag af Danmarks Naturfredningsforenings direktør Rene la Cour Sell, der vil tale
om DN's 100 år i naturens tjeneste.
Derefter afholdes det egentlige årsmøde med dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens årsberetning
3. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
4. Forslag fra medlemmerne
5. Eventuelt
Vi håber, at rigtig mange medlemmer (også ikke-medlemmer, der dog ikke har stemmeret) vil tage del i dette møde og blive
orienteret om foreningens arbejde for natur og miljø gennem det sidste år. Der er nok at tage fat på og vi efterlyser folk, der har
lyst og interesse for at give en hånd med.
Man behøver ikke nødvendigvis at være medlem af bestyrelsen for at gøre en aktiv indsats. Vi har mange interessegrupper,
man kan blive tilknyttet og hvor man kan gøre lige netop det arbejde, man har mest lyst og interesse for.

Man kan også selv komme med en ide om et arbejdsområde, man brænder for eller synes, at der her er noget, der trænger til at
blive gjort. Men det kan også være, man bare har lyst og tid til at deltage i en enkelt aktivitet et par gange om året. I så fald er der
også mulighed for det.
Du har brug for naturen og den har brug for dig.
Ole Guldberg
Formand DN Mariagerfjord
Tlf. 98542122

Golfkrigen i Hobro fortsætter
Læs hvordan det hele begyndte her...
Der var igen ballade på golfbanen i sommerferien. Nogle naboer tog ophold på egen jord, mens en vigtig golfturnering
blev afviklet.
Hul 17 kunne af sikkerhedshensyn ikke spilles med naboernes nære tilstedeværelse, og golfklubbens direktør tilkaldte politiet,
som gav naboerne medhold i, at de har ret til at opholde sig på egen jord.
Hul 17 blev ikke spillet. Efterfølgende har golfklubben flyttet teested og fairway ved hul 17, så man undgår konflikten med
naboerne, men den nye placering er lavet indenfor 100 m beskyttelseszonen ved gravhøjen Mandenshøj.
Golfklubben har i 2007 i ond tro etableret teested indenfor beskyttelseszonen og blevet pålagt at retablere området.
Den nye handling må derfor siges at være i ond, ond tro, og DN har medio september klaget til kommunen, men vi har i
skrivende stund ikke fået en reaktion på vores henvendelse.
Læs selve klagen her...
Kaj Edlund
Næstformand
Tlf. 98524625

Sagen om den forsvundne sti i Østerskoven, Hobro.
Vi er nu inde i afslutningen af sagen – desværre. Penge er magt og de vandt i denne sag. Logik var der intet tilbage af.
Nu er der kun tilbage at få anlagt en erstatnings sti, og i den forbindelse har Mariagerfjord Kommune ændret kravene til den nye
stis bundlag fra stenmelssti til en jordsti.
Det er en beslutning som vi kun kan se positivt på. En stenmelssti vil kræve nedgravning, og man ville derved nemt beskadige
egetræernes rødder. Ligeledes vil stenmelsstien nemmere blive beskadiget af de græssende køer, og det vil give større chancer
for at stien vil blive skyllet væk i forbindelse med regn.
Slutresultatet vil helt sikkert være dårligere end den oprindelige sti, men bedre end det vi har levet med i de sidste år.
Frans Julin
Sekretær
Tlf. 98523956
Sagen startede i 2007, så hvis du er interessseret i det lange forløb kan du kontakte Frans Julin på ovenstående mail eller
telefon. Red.

Naturpleje og formidling af fredede områder
Når et areal bliver fredet, er det vigtigt, at der bliver fastlagt og udført pleje af området, så det ikke mister de
karaktertræk, der var formålet med fredningen.
Det kan være et særlig bevaringsværdigt landskab, kulturspor eller en bestemt flora eller fauna, som man ønsker at bevare eller
synliggøre.
I de nyere fredninger er der altid fastlagt regler for plejen, hvorimod dette ikke var præciseret i fredninger af ældre dato.
Ansvaret for plejen er pålagt kommunen, som har gode intentioner og som sikkert også gør det, de kan. Men desværre er
ressourcerne alt for små og en del nødvendig pleje bliver ikke udført.
Det gælder f.eks. Ajstrup fredningen, hvor der i den grad trænger til at blive ryddet op, hvis bestemmelserne i fredningskendelsen
fra 2001 skal opfyldes.

Vi har i lang tid gjort kommunen opmærksom på disse mangler og det ser da heldigvis også ud til, at der nu langt om længe
bliver lavet en plejeplan, så det nødvendige arbejde kan blive udført.
Vi har mange fredninger i Mariagerfjord Kommune og vi har et stort
ønske om, at både lokalbefolkningen og turister bliver bekendt med
disse naturperler.
Derfor er det vores plan, at der for de fleste fredningers vedkommende
skal opstilles informationstavler og laves foldere med kort og evt.
stiforløb samt beskrivelse af fredningen. Endvidere skal stiforløbene
markeres med pæle.
Ajstrup fredningen (billedet) blev i år som den første på denne måde
formidlet til offentligheden. Se her...
Herefter vil vi – i første omgang – koncentrere os om fredningerne
Lindale og Kielstrup Sø.
Oplysninger om fredningerne vil desuden kunne findes her...
Ole Guldberg
Formand DN Mariagerfjord
Tlf. 98542122

Naturens Dag i Stinesminde
Børn i alle aldre bagte 150 økologiske pandekager og mange besøgte DN udstillingen eller tog på vandretur i Løvdal skov.
Søndag d. 11. september 2011 fejrede DN Mariagerfjord/Nordgruppen Naturens dag i Stinesminde. Samme dag var der Fjordens
dag og vejret var strålende, så der var mange besøgende i den lille havneby ved vores smukke Mariager Fjord.
Tæt ved havnen havde DN-Mariagerfjord/Nordgruppen tændt op i to bålpladser og Pia og Allan hjalp ernergisk børnene med at
bage de mange økologiske pandekager. En del oplysningsbrochurer blev delt ud og spørgsmål besvaret.
På billedet ser vi pandekagebagerne i fuld sving, mens drengene i forgrunden studerer hvad de fiskede ud af fjorden - mon der er
liv i fjorden?

I det store udstillingstelt havde DN-Mariagerfjord/Nordgruppen en oplysningsstand, bemandet
af Jens og Mona. De fik en snak med nogle af de mange forbipasserende og en del der kom forbi viste interesse i medlemskab af
DN. Et par stykker kunne måske endda finde på at melde sig som aktiv frivillig.

DN oplysningsstanden var placeret ved siden af den fra Mariagerfjord Natur og
Kulturcenter, hvor der var en masse foldere med vandre- og cykelture i
Mariagerfjord Kommune. Det passede fint sammen, da adgang til naturen er én af
mærkesagerne i DN. Coordinator af Fjordens dag i Stinesminde Inger Taylor havde
også sørget for et flot kort over de mange cykel- og vandreruter i kommunen.
Senere på dagen guidede Mogens Hedegaard interesserede igennem Løvdal Skov,
til åbent hus på Naturskolen, hvorfra de kunne køre med hestevogn tilbage til
Stinesminde.
Vi fra Nordgruppen var enige om at det var en god Naturens Dag i Stinesminde.
Alan Phipps
Medlem af Bestyrelsen og tovholder i Nordgruppen/Ardengruppen
Tlf. 61990365

Interessegruppe undersøgelse i DN Mariagerfjord
Bestyrelsen i DN Mariagerfjord har besluttet at foretage en lille undersøgelse blandt de registrerede ca. 40 aktive frivillige i
afdelingen. Dette for at få en ide om hvilke ubrugte potentialer og interesser der findes lokalt i de 4 geografiske områder.
Det elektroniske spørgeskema, med max. 10 spørgsmål, er sat op i SurveyMonkey af Mogens Hedegaard og vil blive sendt ud
snarest.
Henvendelser angående SurveyMonkey undersøgelsen stiles til:
Mogens Hedegaard
Tel. 96405060

Møder og Arrangementer:
DN Mariagerfjord:
Torsdag den 17. november 2011 kl. 19:00: DN Mariagerfjord holder årsmøde på teaterrestauranten. DNs direktør René la
Cour Sell holder foredrag.
Tirsdag den 17. januar 2012 kl. 19:00: DN Mariagerfjord holder bestyrelsesmøde hos Alan Phipps Møldrupvej 41, Møldrup
v.Astrup.

DN generelt:
Lørdag den 5. november 2011: Landsdelstræf i Nordjylland. Træffet går ud på at erstatte det ene af de to årlige REP-møder
med fem landsdels-møder, hvortil ALLE aktive i landsdelen indbydes.
Formålet er at fremme inddragelse, deltagelse og samhørighed mellem de lokale dele af foreningen og den centrale del.
Alle aktive får en personlig indbydelse og en opfordring til at bidrage til de emner, der skal tages op. Spørgsmål og synspunkter:
Kontakt Peter Mellergaard.
Løbende datoer: Naturens Universitet holder rigtig mange kurser. Find dem her...
og der er stadig nogle netværkstræf som ikke er afholdt endnu. Dem finder du her...

Andre:
Torsdag den 6. oktober kl. 17 30:
Tilmelding senest mandag den 3. oktober på tlf. 97 11 36 12 eller mail: Miljøvejleder Inger Taylor
Mariagerfjord Kommune inviterer til workshop på Fyrkat Møllegaard, Fyrkatvej 45, 9500 Hobro.
Emnet er: Hærvejen i Mariagerfjord kommune da Vækstforum Region Nordjylland samt 8 nordjyske kommuner i løbet af
efteråret 2011undersøger mulighederne for at etablere en eller flere ”Hærveje” i Himmerland og Vendsyssel. Der er tale om et
for-projekt, der skal afdække muligheder samt oplevelsesmæssige og økonomiske potentialer.
På workshoppen afdækkes muligheder og potentialer i Mariagerfjord Kommune - natur, kultur, oplevelser, fødevarer,
oplevelsesrum, gode historier, gode stiforløb.
Projektleder Gunhild Øeby Nielsen vil orientere om baggrund og mål for for-projektet.
Se også lokalaviserne.

Om NYT fra DN Mariagerfjord

NYT fra DN Mariagerfjord udsendes efter hvert bestyrelsesmøde. 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.
Nyhedsbrevet er redigeret af Mona Phipps - Webmaster DN Mariagerfjord

