Årsberetning 2006
Koordinationsgruppen for
DN Mariagerfjord
For ca. 1½ år siden blev der taget beslutning om, at etablere et koordinationsudvalg bestående af
repræsentanter for de 4 lokalkomitéer (LK’er) i Arden, Hadsund, Hobro og Mariager.
En væsentlig grund hertil var, at DN’s repræsentantskab havde besluttet at arbejde hen imod en ny
struktur med henblik på at matche de nye kommuner.
Der var 4 muligheder at vælge imellem. De 2 gik på en central model med direkte valg af en ny bestyrelse for hele kommunen, enten som et regulært direkte valg eller med en indbygget sikkerhed
for geografisk repræsentation. De 2 øvrige gik på en bevaring af lokalkomiteerne og et kommunesamråd med eller uden belsutningskompetance, men som skulle stå for den formelle kontakt til
kommunen.
Vi blev enige om at vælge den centrale model, der betyder, at der skal vælges en helt ny bestyrelse
(og altså ikke lokalkomite) fælles for hele den nye Mariagerfjord kommune. Vi tror, at vi på denne
måde kommer til at stå så stærkt som muligt – både i dialog og kritik - overfor den nye kommune.
Det er jo sådan, at kommunen pr. 1. Januar 2007 overtager mange af de opgaver inden for natur og
miljø, som amterne indtil nu har varetaget på udmærket måde. Vi er naturligvis spændt på, om
kommunen nu også er klædt på til at varetage alle disse nye opgaver.
Uanset at vi har valgt den centrale model, har det været vigtigt for os at bevare den lokale tilknytning, hvilket betyder at de fire gamle lokalkomiteer fortsat kan fungere videre som interessegrupper
med geografisk tilknytning til de 4 tidligere kommuners justerede områder. Bestyrelsen vil også
have mulighed for at etablere andre tværgående interessegrupper, f.eks. indenfor områderne miljø,
planlægning, naturbeskyttelse, VVM, turarrangementer mm. Det er vores håb, at den nye bestyrelse
får en passende geografisk repræsentation, således at medlemmer fra alle de 4 gamle kommuners
justerede områder får sæde i bestyrelsen. På denne måde vil vi bedst kunne skabe den nødvendige
sammenhæng.
Vi har diskuteret meget, hvor mange medlemmer, der skulle være i den nye bestyrelse og er foreløbig endt på tallet 12.
Vi tror ikke, at denne nydannelse bliver uproblematisk, men med god vilje skal det nok komme til at
fungere. For at den nye formand ikke skal blive overbelastet af at modtage og fordele store mængder af post, har foreningen besluttet at lave et postkassesystem på internettet. Det betyder, at alle i
bestyrelsen, men også i de forskellige interessegrupper, kan gå på internettet og fiske de
breve/meddelelser osv. frem, som lige netop er relevante for dem. Dette, sammen med dannelsen
af både lokale og tværgående interessegrupper, vil forhåbentlig give den nødvendige arbejdsdeling,
så ingen bliver overbebyrdede.
De respektive LK’er har naturligvis været inddraget i ovennævnte beslutninger.
Ud over disse organisatoriske opgaver har koordinationsudvalget også beskæftiget sig med andre
ting.
Sidste efterår arrangerede vi et utraditionelt valgmøde, der udelukkende drejede sig om natur og
miljø. Vi havde indbudt repræsentanter for alle de opstillede lister og havde fået en journalist til at
være ordstyrer og stille forskellige spørgsmål, som vi havde formuleret, til politikerne. Det var ellers
ikke emner, der havde været meget fremme i valgkampen, men valgmødet var velbesøgt og må siges at være en succes.
Vi har i lang tid arbejdet med at lave en naturplan, der skal beskrive de naturværdier, vi har i Mariagerfjord kommune. Det er et spændende projekt, som vi havde tænkt os at præsentere for politikerne i den nye kommune, når de tager over pr. 1. januar. Det er også tanken, at planen skal være
en ledetråd for DN, når/hvis man tænker i fredning eller naturgenopretning i vores nye kommune. Af
forskellige grunde er planen imidlertid blevet forsinket, så vi når ikke at blive færdig før engang i
foråret 2007.
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Vi ser meget gerne, at der bliver oprettet et Grønt Råd i Mariagerfjord Kommune. Vi har derfor rettet
henvendelse til sammenlægningsudvalget med opfordring til at et sådant råd bliver dannet. Vi har
nu fået en tilbagemelding om, at oprettelsen af et ”Grønt Råd” er vedtaget og at man endda har
hæftet en pose penge på, så rådet kan komme godt fra start. Der foreligger endnu ikke noget mere
detaljeret mht. rådets sammensætning og opgaver.
Vi vil meget gerne i dialog med politikere og forvaltning i den nye kommune og vi tog allerede for et
år siden initiativet til et møde med borgmester Maarup. Det foregik i en afslappet atmosfære, hvor vi
informerede ham om, hvem vi var og hvad vi stod for og at vi så frem til dialog og godt samarbejde.
Vi tilbød at arrangere en tur for de nyvalgte politikere rundt i kommunen, idet vi på denne måde
gerne ville vise dem, hvad der findes af skøn natur i Mariagerfjord kommune. Alt var planlagt til
mindste detalje, men pga. alt for ringe tilslutning, måtte vi desværre aflyse turen.
Vi har nu haft kontakt til formanden for teknik- og miljøudvalget, Preben Christensen, som har lovet
os et møde med ham og folk fra forvaltningen. Vi forventer i denne forbindelse at få svar på en lang
række spørgsmål, bl.a om forvaltningen af de mange natur- og miljøopgaver, kommunen overtager
fra amterne.
Det var i al korthed, hvad koordinationsudvalget har udrettet. Med dannelsen af den nye bestyrelse
for DN Mariagerfjord, er vores opgave hermed tilendebragt.
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