Mariagerfjord den 26. november 2009

Referat af Årsmøde i DN Mariagerfjord
Tirsdag den 24. november 20098, kl. 19-22, i Hadsund Kulturcenter
Formanden bød velkommen og kom med praktiske bemærkninger.
Derefter fik ingeniør Per Alex Sørensen fra PlanEnergi i Skørping ordet for at tale om VE ”Fra
snak til klimahandling”, med eksempler fra bl.a. Samsø og Bornholm. Se Per Alex Sørensens slide-show.
Pause. I pausen blev der serveret kaffe/te og brød.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Bestyrelsens forslag: Dirigent Jens
Pinholt, referent Mogens Hedegaard og stemmeudvalg vælges, hvis der bliver behov for
det blev godkendt med applaus.
2. Bestyrelsens årsberetning v/formand Ole Guldberg:
”Mariagerfjord Kommune er en kommune rig på natur, har vi skrevet i vores naturplan ”Fremtidens Natur i Mariagerfjord Kommune”.
Det mener vi da også stadigvæk, men det betyder ikke, at vi er blinde for, at meget natur er
forsvundet og at naturen er truet.
Det er vores opgave, at holde øje med, at der ikke drives rovdrift på naturen og at den ikke
forsvinder.
Det er vores opgave, at sige til politikerne, at de må hjælpe os med at noget af den forsvundne natur bliver ”betalt” tilbage.
Det er vores opgave at støtte de politiske udmeldinger, der siger, at fjorden og vandmiljøet i
det hele taget har en tålegrænse, som ikke må overskrides.
Men et er også vores opgave at påtale og kritisere, når kommunen ikke lever op til dens forpligtigelse som naturforvalter.
F.eks. når vi for nylig kunne konstatere, at sagsbehandlingen hvad angår klager over overskridelse af naturbeskyttelsesloven, halter langt bagefter.
88 uåbnede sager og 55 under behandling var udmeldingen.
Årsagen er manglende ressourcer og der er ikke udsigt til, at det afhjælpes næste år.
Det er selvfølgelig ikke acceptabelt set fra vores synspunkt og vi vil blive ved med at presse
på, for at få ændret denne uheldige udvikling.
Når det er sagt, skal vi ikke glemme, at kommunen på mange måder har været en god samarbejdspartner, når det gælder natur og miljø.
Et eksempel er, at kommunen har valgt at blive klimakommune og seriøst arbejder hen mod
det mål, der er sat.
Et andet er den konsekvente politik, man fører for at sikre vandmiljøet
Det vil vi komme nærmere ind på i det følgende.
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Klimakommune
Efter lang tids forarbejde fra vores side underskrev borgmesteren 2. dec. sidste år sammen
med DN’s præsident en aftale om, at Mariagerfjord Kommune skulle være klimakommune.
Efter kommunens ønske blev der samtidig af formanden for UTM, Preben Christensen og undertegnede underskrevet en tillægsaftale, der nærmere præciserer, hvad det er for tiltag,
kommunen helt konkret skal gøre, for på denne måde at gøre klimaaftalen mere realiserbar.
Aftalen indebærer:
1. Kommunen forpligter sig til at reducere CO2 udslippet med 2% om året, foreløbig frem til
2012
2. Der skal laves en opgørelse over den nuværende CO2 udledning, som så danner grundlaget for at følge CO2 reduktionerne år for år.
3. Der udarbejdes en klimahandlingsplan, der beskriver, hvordan kommunen vil nå CO2 målet
samt hvilke områder, der skal fokuseres på.
4. Udviklingen på klimaområdet skal løbende opdateres og overvåges.
Kommunen har seriøst taget denne opgave op og de foreløbige tal tyder ikke på, at kommunen
har svært ved at leve op til målet.
Der har været meget fokus på klimaet det seneste år. I et nært samarbejde mellem DN og
kommunen blev uge 37 gjort til klimauge, hvor der var en lang række arrangementer.
Vi stod bl.a. for et foredrag af Chr. Poll fra DN om ”Lokal indsats for et bedre klima” og i samarbejde med Mariagerfjord Gymnasium et foredrag af Jesper Theilgaard, DR om ”Klimaet under forandring”.
Ugen sluttede med Fjordens Dag 13. sept., der havde temaet klima og bæredygtighed og hvor
der rundt om fjorden var en lang række arrangementer med stor deltagelse.
Forinden havde vi dog – 11. sept. –i samarbejde med DN’s sekretariat og kommunen afholdt
lokalt klimatopmøde med en lang række deltagere fra erhvervsliv, organisationer, byråd og
forvaltning.
Topmødet blev en stor succes og flere deltagere har rost det i høje toner. Mødet mundede ud i
en lang række klimaforbedrende forslag, som sammen med forslagene fra 8 andre lokale klimatopmøder, vil blive lagt frem på det store klimatopmøde i København til december.
Forskellige virksomheder, erhvervsråd og kommune er allerede nu begyndt at udmønte forslagene til aktiv handling.
Det er meget tilfredsstillende, at vi så hurtigt begynder at se resultater af vores initiativ.

Kommuneplan
En anden stor sag, der også har beskæftiget os en del, er kommuneplanen.
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi har været ret spændte på, hvordan kommunen
ville tackle denne opgave, at sammenfatte de tidligere region- og kommuneplaner og samtidig
komme med kommunens eget bud på den fremtidige planlægning.
Mest interessant var det at se, hvordan naturplanen og i det hele taget planlægningen for det
åbne land ville blive.
Det er jo opgaver, som amterne tidligere tog sig af på udmærket vis.
Når vi ser på resultatet som helhed, må vi sige, at det ikke er så ringe endda.
Det betyder selvfølgelig ikke, at vi blankt har accepteret planen.
Og vi har da også indsendt et omfattende høringssvar, hvor vi overvejende har fokuseret på
natur og miljø.
Selv om vi har roser til bl.a. planens afsnit om naturbeskyttelse, har vi også nogle kritiske bemærkninger om naturens tilstand.
Det er jo en kendsgerning, at naturen er truet og at meget natur er forsvundet.
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På det seneste er betydelige brakarealer blevet oppløjet og flere naturområder er i årenes løb
forsvundet på anden vis.
Vi foreslår derfor, at kommunen aktivt skal arbejde for, at få nogle af disse arealer betalt” tilbage til naturen.
Desuden peger vi på, at man i kommuneplanen tydeligt skal markere, at man vil sikre plejen
af fredninger og områder, der er beskyttet i henhold til §3 i Naturbeskyttelsesloven. (For øjeblikket mener vi ikke, at der er afsat tilstrækkelige ressourcer til dette arbejde).
Endelig fremhæver vi vigtigheden af de økologiske forbindelser, som tillader passage mellem
de enkelte naturområder. Planen indeholder ganske vist et afsnit om disse forbindelser, men
vi mener, at de bør udbygges mere, end det man i planen har foreslået.
Som anført er kommunen blevet klimakommune, men vi synes ikke, man i planen har markeret, hvordan kommunen vil modvirke og sikre sig mod de kommende klimaforandringer.
Vi har bl.a. foreslået, at der i lokalplanlægningen indføres krav om lavenergihuse i nybyggeri
og for den sags skyld også, at man støtter dette i forbindelse med renovering af den gamle
bygningsmasse.
Man bør anføre, hvilke områder der skal sikres mod oversvømmelse og hvilke områder, der
med fordel kan omdannes til natur og/eller rekreative områder.
Endelig har vi foreslået, at man i forbindelse med kraftige regnskyl bør sikre overfladeafstrømningen, f.eks. ved at p-pladser ikke bare plastres til med asfalt, men at man anvender fliser
med græs imellem, så vandet kan sive ned.
Vi har nogle kritiske bemærkninger til nogle af de foreslåede nye byudviklingsområder.
Byggeri inden for kystnærhedszonen i Hadsund syd er vi absolut imod.
I Arden anbefaler vi, at areal til boligformål ved Mosevænget tages ud, bl.a. fordi det ligger inden for skovbyggelinien og fordi der er flere vandhuller i området.
Areal til campingplads ved Stenarmen i Mariager og ferieboliger øst for Mariager bør af forskellige grunde tages ud. Det samme gælder områder til boligformål og institutionsbyggeri ved
Oxendalen i Mariager.
Vi har naturligvis flere argumenter for disse bemærkninger, som kan uddybes, hvis man ønsker det.
Foruden det, jeg her har anført, har vi indsendt en lang række kommentarer og ændringsforslag til de forskellige afsnit i kommuneplanforslaget.

Fredninger
Alle Danmarks fredninger kan nu findes på en hjemmeside www.fredninger.dk.
I Mariagerfjord kommune har vi ganske mange fredninger, store og små.
Når man på hjemmesiden går ind på Mariagerfjord kommune, kan man klikke sig ind på de enkelte fredninger, der bliver vist på et kort og på en ledsagende tekst får man en masse oplysninger, f.eks. om natur, planter og dyreliv, kultur og evt. stiforløb. Der er fotoillustrationer
og i et billedgalleri kan man gå ind og foreslå egne fotos indsat.
Lokalt er vi stadig i gang med en formidling af de enkelte fredninger. Desværre går det ikke så
hurtigt, som vi gerne ville, men planen er, at der skal fremstilles foldere med stiforslag og informationsskilte.
Formidlingen af Ajstrup bugt fredningen er tæt på at blive realiseret og vi vil herefter tage fat
på de øvrige fredninger.
Plejen af de forskellige fredninger har længe været et ømt punkt, især på grund af en vis træghed fra kommunens side, først og fremmest på grund af manglende ressourcer, men det ser
dog nu ud til at lysne.
Nogle steder er man gået i gang og flere vil komme efter.
Man vil især satse på græsningsaftaler, hvor kommunen (eller fonde) så bekoster hegningen.
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Ved Ajstrup er man f.eks. gået i gang med et projekt, der skal sikre afgræsning af alle strandengene, der er groet til med tagrør – og det gør man bl.a. for at sikre levested for den lysbugede knortegås, som i stort tal opholder sig her i vintermånederne og som vi har et særligt
ansvar for at beskytte.
Fredningen af Alstrup Krat og Hohøj trækker fortsat i langdrag. Der er gået mere end et år, siden vi havde det sidste møde med Fredningsnævnet.

Affald
Den årligt tilbagevendende affaldsindsamling i april var igen i år en succes. 2,5 tons affald og
9000 dåser blev der indsamlet her i kommunen.
Desværre må vi erkende, at det er nødvendigt at blive ved med at gøre rent efter de folk, der
sviner naturen til. Vi kan allerede nu se, at der ligger masser af affald rundt mkring.
Der er da også allerede planlagt en ny affaldsindsamling 18. april næste år.
Det er ret frustrerende, at folk ikke kan finde ud af, at lade være med at smide deres affald
rundt omkring.
Men måske er der håb forude.
Vi har i samarbejde med Grønt Råd været med til at lancere begrebet ”Mariagerfjord – en ren
kommune”, hvor man ved forskellige tiltag vil prøve at ændre folks adfærd.
En ny affaldsplan er også på trapperne. Foruden den egentlige affaldshåndtering indeholder
planen også afsnit, der netop tager sigte på at ændre adfærd og et tilsagn om fortsat samarbejde med DN om den årlige affaldsindsamling.
Vi har endnu ikke set hele planen, men vil selvfølge tage stilling til og kommentere den, når
den foreligger.

Golf
DN’s arbejde med golfbanen ved Hobro er desværre stadig ikke slut. Golfklubben har nu brugt
banen i over et år, og de naturmæssige indvendinger vi havde ved udstedelsen af ibrugtagningstilladelsen er der stort set ikke gjort noget ved fra kommunens eller golfklubbens side. Vi
mener stadig, at naturklagenævnets kendelser på 3 punkter ikke overholdes:
1. Der foregår udspil inden for 100 m beskyttelseszonen om en gravhøj – selv golfklubben
bruger ordet teested. Golfklubben har overfor borgmesteren tilbudt at flytte teestedet
tættere på greenen, og det ville løse en del problemer. Men de har stadig flere måneder
efter ikke gjort det.
2. Der er stadig ikke en tæt, høj og skærmende beplantning ind mod Wiegårdens børnehave selv om det nu er over 3 år siden, at Naturklagenævnet lavede deres kendelse om
dette. Kommunen siger, at det afventer afgørelsen på en vejsag, og det sagde de også
for et år siden.
3. I forbindelse med oprensning af en sø stillede Nordjyllands Amt den betingelse, at den
våde forbindelse fra søen og til et lavere liggende overdrev blev bevaret. Tilladelsen er
stadfæstet af Naturklagenævnet. Under anlæggelsen af banen blev den våde forbindelse fuldstændig fjernet, og det har DN påpeget lige siden. Ved kommunens besigtigelse i juni blev forholdene fundet i orden, men efterfølgende – efter vores fornyede
klager – har kommunen afholdt ny besigtigelse af dette, og nu får vi medhold. Kommunen skriver i et brev af 21. sep. 09 at Hobro Golfbane er forpligtet til at overholde amtets dispensation og at kommunen vil følge op på at det sker ved et brev til Golfbanen
snarest. Vi har ikke hørt om sagen siden.
Ud over manglende opfyldelse af Naturklagenævnskendelser mener vi også, at der sker en for
hårdhændet pleje af de arealer, der er udlagt til rough, og som er de naturmæssigt mest interessante.
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Vi er godt klar over, at kommunen prioriterer opgaverne og at der i det store perspektiv er vigtigere opgaver – men det er alligevel højst utilfredsstillende, at det i den grad får lov til at
trække ud med at få banen lovliggjort.

Landbrugssager (i.e. miljøgodkendelser af husdyrbrug)
Iht. Mariagerfjord Kommunes opgørelse over landbrugssager pr. 21. september 2009 (den seneste), har 2009 været et forholdsvis roligt år med kun 21 nye indkomne sager, heraf 1 anmeldelse af dyrehold < 15 DE og 2 afgørelser om ikke-godkendelsespligt.
Af opgørelsen fremgår at der er afsluttet 5 + 5 sager om hhv. §11 (75-250 DE) og §12 (>250
DE) miljøgodkendelser, og der er påklaget hhv. 3 + 3 sager. Klagerne kan være enten os eller
ansøgeren eller Det Økologiske Råd eller andre berørte.
DN Mariagerfjord tager af ressourcemæssige årsager ikke megen notits af
• anmeldelser af dyrehold < 15 DE
• miljøtilladelser til dyrehold på 15-75 DE (= §10)
• afgørelser om ikke-godkendelsespligt (= §19)
Den aller første §11-klage (75-250 DE) fra 2008 fik vi tilbage fra MKN med begrundelsen, at vi
ikke var klageberettigede, fordi vi ikke havde en aftale med kommunen. Det har vi gjort indsigelse imod, men endnu har vi ikke fået en ny afgørelse. Til gengæld har vi fået meddelelse om
at senere klager bliver behandlet (dvs. at vi er alligevel anerkendt som klageberettigede).
I en §11 sag, hvor vi klagede over en alt for stor genopførelsen af en nedbrændt stald, har vi
fået medhold. Én §11 klage er ikke afgjort, og én §11 ansøgning har kommunen afslået af
egen drift.
En gammel §12-sag (fra LK Hobro) har fået afslag fra MKN og én har kommunen selv givet
afslag. To §12 sager har vi ikke klaget over (smuttere), men den ene har Det Økologiske Råd
klaget over. Status for den anden sag kender jeg ikke.
Endelig var vi medvirkende til at henlede opmærksomheden på den §12 sag ved Havndal som
kommunen klagede over, men som den af MKN fik at vide, at den ikke er klageberettigede til.
Både DN, DN Randers og Det Økologiske Råd har dog også klaget.
Pt. ligger der tre godkendelser til behandling:
• to §12 revurderinger af (mindst 8 år) gamle miljøgodkendelser
• en §11 godkendelse
Sager fra Hobro
I Hobro kører sagen om den nedlagte sti nu snart ind i sit tredje år. Det er en sag som virkelig
har berørt mange mennesker. I de sidste 30 år er der nok ingen sag, der har givet så mange
henvendelser til den lokale Naturfredningsforening som denne - og alle er gået på at få bevaret den gamle sti.
Under hele forløbet har foreningen konstant presset på for at få stien etableret, men den nye
ejer prøver på alle måder at undgå at udføre den afgørelse, der er taget af Mariagerfjord
Kommune.
I øjeblikket har ejeren af den tidligere restaurant lagt sag an mod Naturklagenævnet og Mariagerfjord Kommune, og indtil denne sag er afgjort sker der ikke noget.
I 2008 indgik vi et partnerskab med kommunen om udarbejdelse af plejeplaner for de kommunale skove, men specielt med blikket rettet mod Hobro Østerskov. I det forløbne år har kom-
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munen fået udarbejdet en rapport om de kommunale skove med forslag til pleje af de enkelte
skove. Vi har deltaget i fremlæggelsen af rapporten og i syn af Hobro Østerskov og derefter givet udtryk for vore tanker og ønsker. Derudover har vi haft besøg af en ekspert i egeskovspleje, hvor vi besøgte Langaa Egeskov og derefter gennemgik Hobro Egeskov.
Processen er lidt langsom, hvilket skyldes arbejdspresset på kommunens folk, men vi regner
med, at der nu snart sker noget, som man kan se. Vi er i hvert fald meget enige om strategien
og selve projektet har også en deadline.
Søer har det med at tiltrække folk. Desværre tiltrækker det også private bebyggelser. Skrækeksemplet er Snæbum Sø. Her er der stort set bebygget hele vejen uden om søen og dermed
har man privatiseret naturglæden af søen. Det er vigtigt, at søerne ikke klistres ind i bebyggelse eller lignende.
P.t. har vi et par sager løbende ved Glenstrup Sø. Det er vores klare mening at søerne skal
være til glæde for alle og ikke blot for enkelte beboere, derfor er vi meget vågne overfor ulovlige tiltag og sådanne to har vi nu iagttaget ved Glenstrup Sø. Sagerne bearbejdes nu i kommunen, og vi håber at der gives klar besked til synderne.

Sager fra Mariager
I Mariager er der et par sager, vi vil fremhæve.
Ejeren af Hou skov havde ønsket at bygge et nyt hus til erstatning for et eksisterende hus. Det
nye hus skulle opføres i fredskov, langt fra eksisterende bebyggelse og Skov- og Naturstyrelsen havde dispenseret fra Skovloven.
Efter vores opfattelse var der mange grunde, både naturmæssige og samfundsmæssige, til at
denne tilladelse ikke burde gives og vi ankede tilladelsen til Naturklagenævnet, som gav os
ret.
Vi har desuden haft et par sager om udvidelse af grusgravningsområdet i Gunderup.
Vores bekymring var, at grusgravningen ville påvirke et nærliggende naturområde.
I det ene tilfælde indgik vi i et kompromis, idet man accepterede at trække gravelinien et stykke tilbage fra naturområdet.
Den anden sag er anket til Naturklagenævnet, men der er endnu ikke truffet nogen afgørelse.

Sager fra Hadsund
Et par lokalplaner har tiltrukket sig betydelig opmærksomhed.
Lokalplan 40 og kommuneplantillæg nr. 41 vedrørende boligbyggeri i Hadsund syd har vi tidligere været inde på i beretningen.
Vi mener ikke, man har skabt en tilstrækkelig visualisering af området og det er vores opfattelse, at planen vil have en betydelig negativ påvirkning af det højt værdsatte kystlandskab på
Hadsund syd. Vi anbefaler derfor, at man trækker forslaget tilbage og i stedet satser på byudvikling andre steder i Hadsund.
Såfremt forslaget vedtages, kan der næppe være tvivl om, at vi vil klage til Naturklagenævnet,
idet planerne efter vores opfattelse er i strid med Planlovens bestemmelser om kystnærhedszonen.
Lokalplan 39 vedrørende område til boligformål i Østergårde har vi også haft kritiske bemærkninger til.
Der er ligeledes her tale om et område, der ligger inden for kystnærhedszonen og vi mener
heller ikke her, at visualiseringen giver et retvisende billede af landskabspåvirkningen.
Vi mener, at området er uegnet til en så massiv byvækst, som man har foreslået og mener, at
bebyggelsesprocenten skal mindskes markant.
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Der ud over har vi forskellige andre indvendinger.
Forslaget er endnu ikke vedtaget og vi har på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til, om vi
også i denne sag skal rette klage til Naturklagenævnet.
Ud over disse sager har vi - med henvisning til Naturbeskyttelseslovens § 21- indsendt klager
over skiltning i det åbne land.
Reklameskilte i det åbne land skæmmer naturen og vi vil fortsat holde et vågent øje med denne uskik og anmelde overtrædelser til kommunen.

Sager fra Arden
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tre gange har vi skriftligt gjort Mariagerfjord opmærksom på ulovlig skiltning uden at
der er sket noget.
Vi har henledt opmærksomheden på ”mistænkelig” træfældning ved Hedegårde. Kommunen mente ikke der var noget at komme efter.
To gange har vi henvendt os om ulovligt brug af Roundup omkring vejtræer på Kielstrupvej, med et kommunalt brev til borgerforeningen til følge.
Vi er blevet hørt om en vejlukning ved Stenstrup, som vi ikke har gjort indsigelser
imod.
Vi har set mindst 11 landezonetilladelser. Én af dem har vi klaget til NKN over, fordi et
stuehus ønskedes anbragt for lang fra den eksisterende bygningsmasse.
Vi har set 2 lokalplaner, begge for uproblematiske erhvervsområder ved Ø. Doense.
Så har vi set en tilladelse fra Miljøcenter Aalborg til opsætning af 5 elskabe i Valsgård
Bæk fredningen
vi har klaget til NKN over SNS tilladelse til genopførsel af en jagthytte i Tisted Nørskov
endelig har vi kommenteret forslaget til kommuneplan 2009-2013, hvor vi især har argumenteret for at udtage udlægningen af Mosevænget i Arden til byzone.

Naturture, arrangementer mm.
Der har været en ganske betydelig aktivitet med hensyn til naturture og andre arrangementer.
Alene i september nummeret af Natur og Miljø havde vi 12 annoncerede arrangementer.
Især var der stor aktivitet i forbindelse med Fjordens Dag, hvor vi havde ture i Mariager, Hobro Stinesminde og Hadsund.
Den 3. november stod vi for et velbesøgt valgmøde, hvor emnerne naturligvis var natur og
miljø, og hvor bl.a. problemet med udvidelser af landbrugets dyrehold overfor belastningen af
vandmiljøet blev livlig debatteret.
Vores flotte hjemmeside er velbesøgt og bliver til stadighed opdateret.
Vores medlemstal har desværre vist en lidt faldende tendens, så vi for øjeblikket har ca. 900
medlemmer i kommunen.
Vi har i denne beretning valgt at fremhæve nogle væsentlige sager, men der ud over har vi
haft en lang række andre sager til behandling, som det vil være for omfattende at referere
her.
Vores mål er at påvirke udviklingen til gavn for natur og miljø og vi mener, at vi er med til at
gøre en forskel og at vi bliver hørt.”
Efter beretningen var der enkelte spørgsmål, hvorefter beretningen blev taget til efterretning
med akklamation.

3. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen:

Danmarks Naturfredningsforening Mariagerfjord (DN Mariagerfjord)
Formand Ole Guldberg, Oxendalen 24, DK-9550 Mariager
Tel.+45 9854 2122. E-post: formand@dn-mariagerfjord.dk
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a. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år:
1) Ole Guldberg, Mariager,
2) Kaj Edlund, Hobro,
3) Svend Grønkjær Madsen, Hadsund,
4) Niels Foged, Mariager
5) Kaj Nissen, Hobro
6) Frede Andersen, Oue
7) Henrik Wessel Fyhn, Hobro
8) Børge H. Larsen, Tjele
9) Lasse Gundesen, Hadsund,
10)Kaj Petersen, Mariager
11)Frans Julin, Hobro
12)Lene Skovborg Andersen, Oue
b. Suppleanter vælges for 1 år:
1) Kirsten Hjarnø Mathiassen, Hobro
2) Anders Borgen, Hou
3) Steffen Elmose, Hem
4. Forslag fra medlemmerne: Ingen
5. Eventuelt: Intet

Genvalg til 2012
Genvalg til 2012
Genvalg til 2012
Valg til 2012
Valgt til 2010
Valgt til 2010
Midlertidigt udtrådt - Valgt til 2010
Valgt til 2010
Valgt til 2011
Valgt til 2011
Valgt til 2011
Valgt til 2011
Genvalg til 2010
Genvalg til 2010
Genvalg til 2010

Formanden afsluttede årsmødet og takkede ing. Per Alex Sørensen, dirigenten, afgående bestyrelsesmedlemmer og suppleanter samt mødedeltagerne.
Derefter konstituerende den nye afdelingsbestyrelse sig med formand = Ole Guldberg, 1.
næstformand = Kaj Edlund og 2. næstformand = Svend Grønkjær Madsen samt fastsatte næste møde til onsdag den 13/1-10 i Hobro.
For DN Mariagerfjord
Med venlig hilsen
Referent: Mogens Hedegaard

Danmarks Naturfredningsforening Mariagerfjord (DN Mariagerfjord)
Formand Ole Guldberg, Oxendalen 24, DK-9550 Mariager
Tel.+45 9854 2122. E-post: formand@dn-mariagerfjord.dk

Dirigent: Jens Pinholt
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