
Årsmøde i DN Mariagerfjord
afholdt onsdag 17. november 2010 kl 19-22 på restaurant Landgangen i Mariager

Aftenen blev indledt med et foredrag af biolog, ph.d. og forfatter Michael Stoltze om emnet ”Danmarks 
natur i fremtiden”.

Herefter indledtes årsmødets efter den udsendte dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 
Dirigent: Jörn Eskildsen, som konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet.
Referent: Anders Borgen

2. Bestyrelsens årsberetning
Bestyrelsens formand Ole Guldberg fremlagde beretningen. Der henvises til den skriftlige beretning.

Kommentarer fra salen: 
Mogens Hedegaard opfordrede til at invitere til offentlige plejedage, hvor befolkningen kan deltage i den 
pleje, som kommunen i strid med de vedtagne plejeplaner har valgt ikke at prioritere. Som led i kommunens 
arbejde med klima, var deltagelsen i den alternative klimakonference i Øksnehallen en stor succes. 
DN fik ros for at gå aktivt ind i sti-formidlingen for at vise kommunen, at naturen er et aktiv for kommunen 
snarere end en budgetmæssig belastning. Det er en bedre og mere langsigtet strategi end at sende nogle 
amatører ud med sakse og motorsave på de misligholdte naturarealer.
Med disse bemærkninger blev beretningen taget til efterretning.

3. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Der var 4 personer på valg for en periode på 3 år. Blandt disse havde Henrik Wessel Fyhn valgt ikke at 
genopstille. 
Frede Andersen, Børge H. Larsen og Kaj Nissen blev genvalgt til 2013. Endvidere blev Mads Bjerregård, 
Hobro nyvalgt til bestyrelsen til 2013. 
Lene Skovgård, hvis plads i bestyrelsen er på valg i 2011 ønskede at udtræde af bestyrelsen før tid. På denne 
plads blev Allan Phipps valgt.

Som suppleanter blev følgende valgt for en periode på 1 år:
• Anders Borgen, Hou
• Kirsten Hjarnø Mathiassen, Hobro
• Steffen Elmose, Hem
• Lene Skovgård Andersen, Arden

I øvrigt fortsætter i bestyrelsen:
1. Ole Guldberg, Mariager                                                       Formand, valgt til 2012
2. Kaj Edlund, Hobro                                                               1. Næstformand valgt til 2012
3. Svend Grønkjær Madsen , Hadsund                                     2. Næstformand valgt til 2012
4. Niels Kirk Foged, Mariager                                                                              valgt til 2012
5. Kaj Petersen, Mariager                                                                                     valgt til 2011
6. Frans Julin, Hobro                                                                                            valgt til 2011
8. Lasse Gundesen, Hadsund                                                                              Valgt til 2011
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4. Forslag fra medlemmerne.
Der var ikke indkommet nogle forslag fra medlemmerne

5. Eventuelt: Mogens Hedegaard foreslå 1) en stiforbindelse ved Løvdal. Ole svarede, at arbejdet allerede 
er i gang. 2) opfordrede til at flere deltager i arbejdet med Vand og Naturplaner. Arbejde i det kommende 
år kommer også til at omfatte Agenda-21, hvor kommunen skal vedtage en plan for bæredygtig 
udvikling.

Inger Taylor opfordrede til at deltage i konferencen 28/11 i Halkær om Naturplaner. Den 7. december er der 
også et møde i Limfjordsnetværet om Vand- og Naturplaner.

Formanden afsluttede årsmødet, og dirigenten takkede for god ro og orden.

Referent

Efter årsmødet afholdt den nye bestyrelse et kort møde med begrænset dagsorden.
Bestyrelsen konstituerede sig med genvalg på alle poster.
Næste møde i afdelingsbestyrelsen blev aftalt til den 17. januar på Rold Gl. Kro kl. 19.00. Lene 
foreslog, at starte mødet tidligere, men dette forslag blev ikke vedtaget.
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