Mariagerfjord den 09. Januar 2013

Dagsorden for afdelingsbestyrelsesmøde den 8. januar 2013
Tid: Kl. 19 - Sted: Alan og Mona, Møldrupvej 41, Arden
Til stede: Ole Guldberg (OG), Kaj Edlund (KE), Svend Grønkjær Madsen (SGM), Lasse Gundesen (LG),
Anders Borgen (AB), Alan Phipps (AP), Frans Julin (FJU), Kaj Nissen (KN), Mona Phipps (MP)
Afbud: Børge H. Larsen (BHL),

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer og referent:
Kaj E og Anders
2. Godkendelse af dagsordenen og referater af bestyrelsesmødet den 13.9.12
Godkendt
3. Meddelelser og kort gensidig orientering om andre emner end nedenstående:
Vi er blevet inviteret til et møde om Conventus der er en netbaseret støtte til foreninger. Mona og
Lasse deltager som repræsentanter for andre foreninger, og lytter med på DNs vegne.
Der er en sag om solceller i et fredet område ved Låenhus. Allan ser på det.
En kunstforening i Hobro har opsat en sten ulovligt på Sildehagen. Frans tager den rette kasket på,
og tager sig af det.
Der er kommet en opdateret udgave af ”Sådan ligger landet”. Vi sender er par eksemplarer til den
kommunale administration. Den kan rekvireres gratis fra DN.
Medlemslisten fra DN giver en blanding af alias-adresser og private e-mail adresser. Det er noget
rod. Frans snakker med Sonja fra sekretariatet.
4. Interessegrupper. Orientering og evt. drøftelse af væsentlige sager:
a.
Geografiske grupper
Arden har fået et par nye aktive. Tillykke! Allan har snakket med Miljøcenteret om en sag ved
Stinesminde, hvor området er er blevet ryddet og jord er nivelleret.
Hadsund har set på en sag om en patan-bane. Miljøcenteret har pålagt at nedlægge banen. Svend
og Lasse ser på det. En landmand ved Skelund har opdyrket et areal tilbage i 1992, som var
beskyttet. Der er usikkerhed om, hvorvidt det var i god tro. Miljøcenteret har pålagt ham at
reetablere. Svend har støttet landmanden i at der kan kompenseres ved beskyttelse af et
alternativet areal. Vi bakker op om Svend.
Hobro har anket en afgørelse om et byggeri i det åbne land. Der har været nogle sager om
husstandsmøller bl.a. ved Glenstrup Sø. Der er endnu ikke anket sager. Hobro holder øje med,
hvilke konsekvenser det har ved modernisering af toiletforholdene ved Sildehagen.
Mariager: Der er kommet en revideret masterplan for Mariager Havn. Der er stadig problemer med
sti-passagen ved campingpladsen, og Ole har bedt om at forholdene forbedres.
b.
Projekt- og emnegrupper:
1) Miljø: Den slamkompostering, som tidligere foregik på Overgård skal måske flyttes til Svend
Møller Hansen ved Trinderup ved Hobro. Kaj E. kikker på det.
2) Affald: Der er et møde med Inger Taylor den 17. januar om affaldsindsamlingen. De lokale
repræsentanter deltager: Lasse, Allan, Kaj E. og forhåbentlig Keld Nielsen. Der er planer om
at udarbejde en ny affaldsplan. Vi glæder os.
3) Husdyrbrug: Allan har set på en sag om en minkfarm ved Villestrup å. Han kontakter Terese
Nissen.
4) VVM: Intet nyt
5) Kommuneplan mv: Ole har deltaget i et møde om forhøring af kommuneplan 2013. Der
bliver officiel høring i løbet af året.
6) Agenda 21: Intet nyt
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7) Vandløb: Intet nyt
8) Klima: Den nye plan om forlængelse af klimaaftalen er vedtaget. Kommunen arbejder nu
både med en Klimahandlingsplan og en klimatilpasningsplan. Kommunen har været gode til
at gennemføre planerne. Det er positivt.
9) Golf: Kaj har klaget over, at kommunen ikke har fulgt op på Miljøklagenævnets afgørelse
vedrørende Tee-stedet nr 17. Det er noget smøleri! Det sejler stadig på flere områder, bl.a.
membran og vandpumpning i søen m.v. Problemerne med flagning er til gengæld afsluttet
med tilladelse til flagning 10 dage om året.
10) Vand- og naturplaner: Kommunen har kommenteret indsigelserne. Der er megen
usikkerhed om finansieringen, hvor kommunen tror det skal ske ved omprioriteringer af bl.a.
formidling af fredninger, men DN mener, at dette ikke passer.
11) Fredning. Der er kommet afslag på fredning ved Hadsund Syd. DN vil nok anke. Ole og
Allan snakker sammen om formidling Kielstrup Sø fredningen.
12) Arv. Status for projekter. Intet nyt
13) Følgegruppen for Kastbjerg Ådal. Der er kommet en diger rapport. Endnu ikke noget
mødereferat
14) Andre: Frans synes det går godt i koordinationsgruppen for grundvandsbeskyttelse i
Mariagerfjord Kommune.
5. Fælles temaer og projekter:
a.
Grønt Råd: Ref. møde 8.11. og 13.12. Der henvises til det skriftlige referat. Der er problemer
med beskyttelse af småbiotoper på fællesarealer og arealer uden ejer. Ole tager det op i Grønt
Råd.
b.
Status/forslag til projekter: Oles stier er ved komme frem på hjemmesiden. Det er ikke
uden tekniske problemer, men Mona arbejder med det.
c.
Podio og hjemmesiden: Der er megen frustration over Podio. Især manglen på at sætte
sagerne i kategori, så der kommer lidt struktur på sagerne. Datoer ville også være en hjælp. Vi
går helt sikkert glip af sager for tiden! Hobrogruppen holder et internt kursus om det.
d.
Afd. folder, revision. Sidste år mente vi, den var god nok. Alle opfordres til at kikke den
igennem for at vurdere, om der er behov for en revision.
e.
Facebook? God idé som supplement til hjemmesiden. Gitte fra Arden-gruppen vil gerne gøre
en indsats og stå som administrator sammen med Mona.
f.
Demokrati i DN. 7 temaer.
a. Grundopfattelsen af demokrati i DN
b. Hvordan skal afdelingerne repræsenteres i REP? Andelsmodellen vant gehør.
c. Skal der være geografisk repræsentation i FU? Nej.
d. Skal de faglige udvalgs formænd fortsat have stemmeret i FU? Nej
e. Hvilken rolle skal samrådene spille i fremtidens DN? Fortsæt som hidtil.
f. Hvilken rolle skal netværkene spille i fremtidens DN? Af-formalisering
g. Skal vi have Landsdelstræf i fremtiden? Vi er meget positive
Kaj E. sidder i organisationsudvalget, og anbefaler udvalgets anbefalinger. flere oplysninger på;
www.dn.dk/demokrati
6.
a.
b.
c.
d.
e.

Arrangementer (evaluering eller tilrettelæggelse af ture, møder o.lign.):
Turplanlægning: Gitte og Mona har tanker om en tur for gangbesværede. Tur til Tofte skov den
10. maj, men bliver ikke taget med i ”Liv i Fjorden”.
Evaluering af årsmøde. OK, men det var nok for dyrt.
Rep.møde, 13-14. april. Vi har nok 4 pladser. Ole, Kaj E., Mona og Svend.
Eksterne (referat af afholdte arrangementer, tilmelding til kommende møder, kurser, ture osv.):
Samrådsmøde 27. februar og 4. maj. Emner efterlyses
Andre:
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7. Eventuelt, herunder næste møde:
Indlæg til nyhedsbrev: Facebook. Klimakommune. Affaldsindsamling. Evt slamkompostering i
Trinderup. Skulptur på Sildehagen. Deadline: 1. februar.
Alle breve bør konverteres til pdf.
Næste møde: 9. april kl 19.00 i Hadsund
Referent: Anders
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