
Mariagerfjord den 17. november 2008

Referat af Årsmøde i DN Mariagerfjord
Torsdag den 13. november 2008, kl. 19-22 på Rold Gl. Kro

Formanden bød velkommen og en særlig velkomst til DN's præsident.

Derefter fik præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, Ella Maria Bisschop-Larsen, or-
det og talte og viste billeder over emnet: ”Kan landbrug og natur forenes?”
Hovedpunkterne i oplægget var:

• Naturen i tilbagegang
• Regeringens naturindsats
• Nationalparker
• Regeringens miljøpolitik

◦ Mangler klare mål 
◦ Utilstrækkelige virkemidler 
◦ Ingen klar ansvarsfordeling 
◦ Utilstrækkelig overvågning og rapportering 

• Giftsprøjten kørere hyppigere
• Randzoner mangler
• Voldsomt indhug i naturen
• Mad til benzinslugere
• Mad til flere svin
• Grøn vækst
• Naturen skal topprioriteres – vi har brug for den
• Kornprisen afgør om vi har natur
• Virkemidler

◦ Jord ud af omdrift 
◦ Væk med sprøjten 
◦ Pligt til at pleje 
◦ Bedre lovgivning 

• DN's forslag
◦ Mere og bedre natur i et stort landsdækkende naturnetværk 
◦ Mindst 1/3 af Danmarks areal skal være naturområder (skov, enge, søer, vandløb, 

moser, heder, klit, overdrev) inden 2030 
• Den danske natur har brug for en national plan
• Landbruget belaster natur, miljø, klima og landskab
• Dansk landbrugs anden vej – den økologiske

Skridt på vejen til landbrug i balance med naturen 
◦ Den industrielle svineproduktion væk for det åbne land 
◦ Skærpede krav til den øvrige produktion 
◦ Jord ud af omdrift til mere natur 
◦ Nye ejerformer 

• Finansiering
• Landbrugsstøtte

◦ Hver af os giver knap 2.000 kr. pr. år til landbruget blot for at dyrke jorden 
◦ Miljøkrav for at få landbrugsstøtte 
◦ DN foreslår, at 20 % af landbrugsstøtten bruges til natur 

Efter oplægget udspandt der sig en livlig debat.

Danmarks Naturfredningsforening Mariagerfjord (DN Mariagerfjord)
Formand Ole Guldberg, Oxendalen 24, DK-9550 Mariager
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 Pause. I pausen blev der serveret kaffe og lagkage. Derefter blev det officielle årsmøde ind-
ledt.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Bestyrelsens forslag: Dirigent Steffen El-
mose, referent Mogens Hedegaard og stemmeudvalg vælges, hvis der bliver behov:
Steffen Elmose blev valgt som dirigent.

2. Bestyrelsens årsberetning v/formand Ole Guldberg:
Hovedpunkterne i beretningen var:
a. Fremtidens natur i Mariagerfjord kommune
b. Fredninger og formidling af fredede områder
c. Vand- og naturplaner
d. Stiforløb ved ”Restaurant Skoven” i Hobro
e. Grønt partnerskab
f. Onsild ådal
g. Miljømilliarden
h. Klimakommune
i. Husdyrbrug
j. Grønt Råd
k. Affald
l. Kommuneplan
m. Kystnærhedszonen
n. Råstofplan
o. Mariager Havn
p. Golf
q. Kommunikation, hjemmeside og DN Nettet
r. Naturture m.v.

Læs hele årsberetningen på www.dn-mariagerfjord.dk under ”Om DN Mariagerfjord”.
Beretningen gav ikke anledning til debat.

3. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen:

a. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år:
1) Ole Guldberg, Mariager Valgt til 2009
2) Kaj Edlund, Hobro Valgt til 2009
3) Svend Grønkjær Madsen, Hadsund Valgt til 2009
4) Mogens Hedegaard, Krogen Valgt til 2009
5) Kaj Nissen, Hobro Valgt til 2010
6) Frede Andersen, Oue Valgt til 2010
7) Henrik Wessel Fyhn, Gettrup Valgt til 2010
8) Børge H. Larsen, Tjele                                                           Valgt til 2010  
9) Lasse Gundesen, Hadsund, Villig til genvalg til 2011
10)Kaj Petersen, Assens Villig til genvalg til 2011
11)Frans Julin, Hobro Villig til genvalg til 2011
12)Anders Borgen, Hou Ønskede ikke genvalg til 2011

Desuden opstillede
13)Jens Chr. Rohde, Stenstrup

b. Suppleanter vælges for 1 år:
1) Kirsten Hjarnø Mathiassen, Hobro Villig til genvalg til 2009
2) Anders Krogh Nielsen, Hobro Ønskede ikke genvalg til 2009

Desuden opstillede
3) Anders Borgen, Hou
4) Steffen Elmose, Hem
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Lasse Gundesen, Kaj Petersen og Frans Julin blev genvalgt med akklamation og Jens 
Chr. Rohde blev nyvalgt med akklamation til bestyrelsen for 3 år.
Kirsten Hjarnø Mathiassen blev genvalgt med akklamation og Anders Borgen og Steffen 
Elmose blev valgt med akklamation som suppleanter for 1 år.

4. Forslag fra medlemmerne:
Der var ikke indkommet forslag 

5. Eventuelt:
Der var ingen bemærkninger under Eventuelt. 

Der var 21 deltagere i mødet, heraf 3 som ikke er medlemmer af afdelingen.

Formanden afsluttede derefter årsmødet og takkede præsidenten, dirigenten, det afgåede be-
styrelsesmedlem og den afgåede suppleanter samt mødedeltagerne.

Mødet sluttede ca. kl. 21.30.

Dirigent:                                                                             Referent:

Steffen Elmose                                                                    Mogens Hedegaard

Derefter konstituerede den nye afdelingsbestyrelse sig med formand Ole Guldberg, 1. næstfor-
mand Kaj Edlund og 2. næstformand Svend Grønkjær Madsen. Mogens Hedegaard blev valgt 
som sekretær og webmaster. Han gjorde dog opmærksom på, at der er behov for en aspirant 
til disse poster, da han ikke vil være til rådighed om et år og overtagelsen kræver en vis oplæ-
ring. Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til tirsdag den 20/1-09 i Mariager.
BEMÆRK at undertegnede skal have indberetningerne til arrangementer indtil den 4. 
juni 2009 (herunder affaldsindsamlingen den 19/4-09) senest søndag den 18/1-09 
(deadline til Natur og Miljø er den 19/1-08). Mariagerfjord Kommune holder affaldskoordine-
ringsmøde torsdag den 27/11-08, kl. 15.30-17, på rådhuset i Arden.

Referent:

Mogens Hedegaard
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