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Afdelingsbestyrelsen for DN Mariagerfjord
Referat af møde tirsdag 18.2.2014 kl. 19.00
hos Alan og Mona, Møldrupvej 41, Møldrup, 9510 Arden
Deltagere: Mona, Kaj E., Kaj N., Ole, Anders, Frans, Svend, Lasse, Allan
Afbud: Børge og Frede
Mariager d. 22.2.2014
Dagsorden:
1) Valg af ordstyrer og referent
Kaj E og Anders
2) Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 26.11.2013
Deltagere på sidste møde blev ved en fejl ikke nævnt
3) (Evt aktuelt emne til debat). Der er ikke kommet så meget ud af hvervekampagnen fra sidst.
Arden Bibliotek ville ikke have en stander, men Mariager ville gerne. Frans snakker med lederen af
Mariagerfjords biblioteker, om en central tilladelse.
Mona skriver på Facebook og opfordrer til at blive aktive.
Ole rundsender en medlemsliste, som bestyrelsen kikker igennem for at identificere personer, som vi kan
prikke til for at gøre mere aktive.
Alle opfordres til at gennemse DNs Idékatalog for medlemspleje. Punktet sættes på dagsordenen igen på
næste møde.
4) Diverse meddelelser fra formanden
Frivilligcenteret er ved at falde på plads i det gamle Hadsund Hotel. De kan tilbyde mødefaciliteter m.v. og
praktisk bistand. Vi melder os ind for at støtte initiativet.
Festuge 2-11 maj. Mona har bestilt Naturens Ambulance i den første weekend. (NB. Samrådsmøde 3. maj).
Mona undersøger, om der er et arrangement, vi kan kople os på, eller om vi selv skal lave noget.
Vi bør revidere eller fjerne aktivgruppe-listen på hjemmesiden. En ny aktiv ønsker at være aktiv i forbindelse
med vand og miljø. Måske kunne han starte med at se på Simmested Å-projekektet (punkt 5d).
5)

Sager til orientering og til behandling
a) Geografiske grupper –
Arden. Det er vanskeligt at arbejde med lokale sager, når der er så få aktive. Der er usikkerhed om, hvad der
sker med fredningen om Valsgård Kirke. Naturklagerådet har afgivet kendelse, så bolden må ligge hos
Kommunen. Arden-gruppen mødes med Kommunen den 25. februar angående St. Blåkilde stien.
Hadsund, ser igennem fingre med et lille 9m2 skur i strandbeskyttelseszonen. Et sommerhus er udvidet langt
ud over tilladelsen. Kommunen har påbudt, at lave det om. DN støtter afgørelsen, og holder øje med, at det
sker. Fortidsmindeprojektet har ligget stille længere tid. Lone Andersen har ikke mulighed for at gennemføre
projektet, men vil gerne bidrage med rå-data. Det betyder, at hele projektet skal redefineres. Svend arbejder
videre med det.
Hobro, Kaj N. har haft et møde med Kommunen om formidling af Østerskoven. Sagen om jagthytten ved
Getrupvej har fundet en fornuftig afslutning.
Mariager Steffen arbejder med en sag om Scan-Lak. Der er kommet en henvendelse fra en borger, der
havde taget billeder af gylleafstrømning til en bæk. Det er videregivet til Kommunen. Der er intet nyt om
Maren Mølleprojektet.
b) Projekt- og emnegruppe.
1. Kommuneplan er vedtaget. Kommunen skriver i et høringssvar, at har taget
hensyn til DNs indvendinger.
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2. Kontakt til kommunen. Møde med
borgmesteren. Han er ny på posten, og kender
endnu ikke forvaltningen. Han var meget positiv
overfor naturpleje, og positiv overfor en genforhandling af klimakommuneplanen.
3. Golf. Afsluttet!!!!!!
4. Fredning. Revision Kielstrup Sø fredningen er med i DNs
fredningsplanlægning. Kommunen vil melde tilbage med et forslag omkring
Fyrkat, som harmonerer med DNs ønsker.
5. Naturpleje. Jfr. brev fra Anders Horsten. Vi laver et samarbejde med kommunen
om en plejedag i Hobro Østerskov.
6. Affald. Planlægger affaldsindsamling 27.4. Allan har haft problemer med at få
fat i Inger Taylor. Hobro og Hadsund har ingen steder at være.
7. Motorvejskorridor. Det ser heldigvis ud til, at det mest går ud over
landbrugsjord. Kaj N følger planerne. Der er en workspace på Podio.
8. I mail af 6.12.2013 opfordrer DN til at rundsende pjecen ”Sådan Ligger Landet grundvand og drikkevand” til politikere, forvaltning og presse. Den 22. marts
FNs Vandets Dag. DN opfordrer til at arrangere noget. Det når vi næppe.
c) Andet til orientering Årets nye og kendte opgaver i DN (mail 20.1.2014): Udover de
kendte arrangementer (Fjordens dag m.v.) er der kommet en ny omkring Biodiversitet, som støttes
af Åge V. Jensens Fond. Vi ser, hvad der kommer ud af det.
d) Der er kommet en opfordring fra Sten Søndergaard til at gå ind i en sag om genslyngning m.v. af
Simmested Å. Projektet handler om N-reduktion, men hvis DN går ind i det, kunne det være at der
kunne komme mere natur ind i det også. Vi foreslår, at der dannes en tværkommunal DN-gruppe
med Vesthimmerland og Rebild, og at det måske var en sag for den nye aktive i Arden. Kaj N og
Frans bliver ankermænd fra DN-Mariagerfjord.
Måske kulle vi også lave noget tilsvarende omkring Korup Å.
6) Kommunikation( de enkelte punkter behandles kun, hvis der er nyt)
e) Hjemmesiden. DN er ved at opdatere, og det gør det vanskeligt at arbejde på siden. Vi skal selv
sætte arrangementer på igen, når den nye hjemmeside er oppe at køre.
f) Podio - opsætningen er ikke tilfredsstillende
g) Facebook. Gitte er sygemeldt, men Facebook fortsætter
h) Afd. Folder - intet nyt
i) Andet - intet nyt
7) Sager under behandling (punkterne behandles kun, hvis nogen ønsker det).
j) Vand- og naturplaner(KN) Vandplan. Vi afventer. Vandråd: Vi indstiller Steffen Elmose til
Vandrådet.
k) Miljø - intet nyt
l) Husdyrbrug. Kaj N indsender to høringssager til DN.
m) Klima. Klimakommunerapport. Der er samlet sket en reduktion på 32% siden 2009, og udgifterne
er faldet. Ældrecentrene er det store udledere, som Kommunen vil se på.
n) Koordinationsgruppen for grundvandsbeskyttelse: Der arbejdes med registrering af depoter og
beskyttelseszoner. Man prioriterer Arden, da det område er mest udsat, men det er ikke realistisk
at få det hele med indenfor det kommende år. Det er svært stof.
8) Foreningen og andre.
a) Afdelingsbestyrelsen. - intet nyt
b) Samråd (KE) Ref. Møde 5.2.14. 32 deltagere. Genvalg til bestyrelsen. Snak om kommunevalget,
vandråd m.v. Næste måde 3. maj.
c) Ture. Forslag til ture i 2014 udbedes. Kystvandringen 15.6.2014 (mail 11.12.2013). Ingen melder
sig. Geologiens dage 20-21. 9.2014 (mail 8.12.2013). Ingen melder sig. Børge tilbyder at lave en
tur til Skinberglund ved Gl. Skørping. Lasse organiserer en tur til det nye renseanlæg til efteråret.
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d) Grønt Råd. Ref. Møde 5.12.13. Korup Å projektet er ved at være
færdig. Kommunen arbejder på affaldsplanen. Kommunen skal
genanvendelsen.
e) Rep.møde 5-6. april. Deltagere: Kaj E, Ole, Frans.

øge

4) Hvad skal i Nyhedsbrevet?
Naturens Ambulance, Affaldsindsamling, Kielstrup Fredningen, Naturplejedag (evt 29.marts).
5) Eventuelt
Kaj N ser på, om vor projekter skal repareres.
6) Næste Møde. 20. maj i Mariager
Med venlig hilsen
Anders

