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Referat af møde i Afdelingsbestyrelsen for DN
Mariagerfjord
For møde tirsdag 20. maj 2014 kl. 19.00
hos Kaj Edlund, Nedre Strandvej 67, Hobro.
Deltagere: Kaj E. Kaj N. Frans, Ole, Bo Hansen, Alan, Mona, Svend, Lasse og Anders
Mariager d. 7. maj 2014
Dagsorden:

1) Valg af ordstyrer og referent: Kaj E og Anders
2) Godkendelse af denne dagsorden og referat fra sidste møde 18.2.2014: Godkendt
3) Hvordan er det gået med hvervekampagnen? Stander har været på bibliotekerne. Naturens
Ambulance har været på besøg, og har givet 30 nye 3-måneders medlemsskaber. Stor tilfredshed.
DN's idekatalog for medlemspleje blev diskuteret, men førte ikke til beslutning om konkrete handlinger.
Mona skriver i Nyhedsbrevet, og opfordrer til at medlemmerne holder øje med ulovlig skiltning i det åbne
land, og vi forsøger at huske på at at nævne klagesager og referater fra arrangementer.
4) Diverse meddelelser fra formanden. Registrering af livstræer er gået i gang i Rold Skov. Ole har tilmeldt
DN til Frivilligcenteret i Hadsund.
5) Sager til orientering og til behandling
a) Geografiske grupper – Der henvises til lokalgruppernes mødereferater. Herudover:
Arden: Alle, der henvender sig med noget, bliver opfordret til at komme til næste møde.
Mariager: Et hegn ved Kongsdal er igen blevet beskåret i strid med lokalplanen
b) Projekt- og emnegruppe.
1. Kontakt til kommunen. ”Sådan ligger landet, grundvand” er uddelt til Byråd.
2. Fredning: Plejeplaner. Hobro Østerskov.
3. Naturpleje. Et succesfuld arrangement med pleje af Østerskoven. Næste plejedag bliver i Linddale. Ole kontakter Anders Horsten m.h.p. at fastsætte en dato i
god tid.
4. Affald. Evaluering af affaldsindsamling. Mariager oplevede en katastrofal lav
deltagelse. Hobro gik godt. I Hadsund gik det som der plejer med omkring 20
deltagere. Generelt er der nok mindre affald nu sammenlignet med tidligere.
Mariagerfjord ligger på 6. pladsen i Danmark mht. indsamlet mængde. I øvrigt
henvises til skriftlig evaluering.
Ny affaldsplan på trapperne, 8 ugers høring. Kaj E. og Alan ser planen kritisk igennem.
5. Motorvejskorridor. Kaj.N. følger med i Podio's arbejdsrum for
hærvejsmotorvejen. DN's strategi går på at kæmpe for at droppe hele
motorvejen. Lokalt set virker alle tre foreslåede motorvejsføringer nogenlunde
ens m.h.t. naturværdi.
6. Simested Å projektet. Kaj N., Frans og Bo og Sten er med i en gruppe sammen
med Rebild DN om vådområdeprojekterne langs åen. Nogle af problemerne
relaterer til sanddrift under reetablerigen. Næste møde er mandag den 27. maj.
Der er link til arbejdet på hjemmesiden
7. Vandråd (Bo) Første møde i April. Ud af i alt 237km vandløb lever de 87 km
lever ikke op til målsætningen. I de kommende måneder udpeges omkring
18km, som prioriteres til handlingsplaner. Inden 14. oktober vil der ligge en
kommunal plan til Naturstyrelsen.
8. Naturens ambulance, evaluering (se punkt 3)
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9. Stiplan. Kommunen har ansat en projektleder til
en
kommunal stiplan.
10. Arv, projekter: Fortidsminder: Det går langsomt.
Ole
og Svend kontakter Jens Chr. Schou for at lave en naturbeskrivelse af de 50
prioriterede fortidsminder. Maren Mølle Bæk: Intet nyt.
11. Revision af aktivgruppelisten. Listen er ikke længere aktuel, og den bliver brugt
for lidt til at det kan betale sig at revidere den. Det vigtigste er, at det på
hjemmesiden er muligt at finde frem til relevante personer indenfor
sagsområderne.
12. Andet

6) Kommunikation
a) Hjemmesiden: Tur-siden, Nyheds-siden og arrangement-siden er klart de mest besøgte.
b) Podio. Frans prøver at finde ud af, hvem der skal slette personer, som ikke længere er aktive i DN.
c) Facebook – intet nyt
d) Afd. Folder– intet nyt
e) Andet: Naturens dag har temaet ”Find vej ud i naturen”. Mona vil arrangere et orienteringsløb ved
Stines Minde; måske noget med en fotokonkurrence via Facebook.
7) Sager under behandling (punkterne behandles kun, hvis nogen ønsker det
a) Husdyrbrug – intet nyt
b) Koordinationsgruppen for grundvandsbeskyttelse(FJU) – intet nyt

c) Ny projektor? Kaj N. undersøger prisen på en ny. Mogens har tilbudt, at vi kan låne
Teaterforeningens projekter.
8) Foreningen og andre.
a) Samråd: Bo og Kaj E. deltog i samrådsmøde 3.5.14. Der henvises til skriftligt referat.
b) Rep.møde. – intet nyt
c) Grønt Råd, ref. Møde 27.2.14.
d) Årsmøde bliver Tirsdag den 28. oktober 2014. Anders Horsten er foreslået til at fortælle om
kommunens naturplaner.
e) Turplanlægning. Sidste frist for arrangementer til efteråret er i juni måned. Tur til
rensningsanlægget
f)

9) Hvad skal i Nyhedsbrevet?
Affaldsindsamling (Alan). Østerskov naturpleje Kaj N. Vandråd (Bo). Simmested Å (Frans)
Naturens Ambulance (Mona). Deadline 28. maj.
10) Eventuelt
11) Næste Møde: Tirsdag den 26. august
Ref: Anders

