Mariagerfjord den 9.april 2013

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 9. april 2013
Tid: Kl. 19 - Sted: Hos Lasse, Fjordbakken 4, Hadsund
Deltagere: Ole Guldberg (OG), Kaj Edlund (KE), Svend Grønkjær Madsen (SGM), Mona Phipps (MP),
Lasse Gundesen (LG), Anders Borgen (AB), Frans Julin (FJU), Alan Phipps (AP), Kirsten Hjarnø
Mathiassen (KHM),
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer og referent: Kaj og Anders
2. Godkendelse af dagsordenen og referater af bestyrelsesmødet den 8.1.2013
Der bør ikke stå navne i sager.
3. Meddelelser og kort gensidig orientering om andre emner end nedenstående:
Der er stiftende generalforsamling den 25/4 i et frivilligcenter for Mariagerfjord Kommune. Vurderes ikke
at have interesse.
Miljøministeriet har afsat en pulje til ildsjæle på 16 mill kr til grønne initiativer.
4. Interessegrupper. Orientering og evt. drøftelse af væsentlige sager:
a. Geografiske grupper
Arden: Møde den 4. april: Vil gerne være med i Fjordens Dag 2013. Kommunen er interesseret i
udvidelse af stien til Store Blåkilde, og Nordgruppen vil mødes med dem for at diskutere
mulighederne.
Hadsund: Har været på besigtigelse ved en petanbane ved Strandparken. Det er muligt, at
dispensationer fra strandbeskyttelseslinien skal til Naturstyrelsen, og ikke længere behandles i
regionerne. Der er stadig ikke ryddet op ved Flystedet, hvor der i 30 år har ligget skrammel.
Kommunen er kontaktet, og de vil tage det op. Intet nyt om fortidsmindeprojektet.
Hobro: Der er kommet en ny aktiv i gruppen, Lone Kjær. Velkommen! Der er valgt projekt for
Midtbyplanen i Hobro. Der skulle vælges mellem to projekter. Det ene projekt var ”naturen ind i
byen” og det andet var ”byen ud i naturen”. Desværre er det det sidste, der er valgt. Det giver
problemer for isfuglen og odderen i det bynære miljø. Der er givet afslag til en skulptur ved
Sildehagen. Kommunen ønsker at Blå Flag-registrere Sildehagen, hvilket kræver forbedrede
toilet-faciliteter m.v., og det kan give problemer med fredning og strandbeskyttelseslinien. Vores

anke af miljøgodkendelse til slamkomposteringsanlæg Ved Trinderup Gods er trukket
tilbage efter forhandling med kommunen .
Mariager: Der er fortsat problemer ved en sti fra Hohøj, hvor en privat lodsejer forsøger at forhindre
gennemgangen til offentlig sti, der forbinder Hohøj med Munkehøjvej. Ballegård er nedrevet,
hvilket vi har accepteret. Mariager er blevet certificeret som Citta Slow.
b. Projekt- og emnegrupper:
1) Miljø: Intet nyt
2) Affald: Affaldsindsamlingen 21.4. Allan koordinerer. Der er annonceret, og der er ved at
være styr på det. Allan har udstyr. Det er et problem, at det organiseres samme dag som
Økodag (køer på græs) i Økologisk landsforening, som henvender sig til de samme
mennesker.
3) Husdyrbrug: Intet nyt
4) VVM:Intet nyt
5) Kommuneplan mv: Direkte link i DN-Torsdag uge 2, 2013, eller DN’s hjemmeside: Det
arbejder vi med – Planlægning – Kommuneplan – Kommuneplan-Kit. Det er svært at arbejde
med kommuneplanen før den sendes i høring, men det er faktisk nu, man kan få størst
indflydelse. Kaj E, Ole, Allan og Anders holder øje med planen.
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6) Agenda 21: Intet nyt
7) Vandløb: Der er lavet en projektplan for restaurering af Østerkær Bæk. Der afholdes
offenligt Møde 15. maj. Sagen tages op i Mariagergruppen
8) Klima: Klimatilpasning gøres som et fagområde kommuneplanen.
9) Golf: Ole og Kaj E har været til møde med borgmesteren. Vi stod fast på

golfgruppens hidtidige holdning, og borgmesteren udtalte, at det måtte kommunen
så tage konsekvensen af og vi forventer nu at teestedet bliver flyttet. Bestyrelsen
udtalte opbakning til golfgruppen.
10) Vand- og naturplaner: Intet nyt
11) Fredning. Hadsund Syd anket til NMKN. Der er endnu ikke kommet svar.
Kommunen har ansat en ny medarbejder, der skal have ansvar for plejeplaner, bl.a. Alstrup Krat.
Der skal laves en folder med stier m.v. ved Kielstrup Sø, men det er et problem at stierne
kun findes på DN’s hjemmeside. Det er vanskeligt at få kommunen til at formidle et stiforløb,
der har privat karakter. Kyststrækningen langs Mariager Fjord er speciel, og vi bør overveje,
at man kunne frede kyststrækningen som helhed. Ole kontakter DN, og tager sagen op i
forbindelse med Kommuneplanen.
12) Arv. Status for projekter. Intet nyt
13) Koordineringsgruppen for grundvandsbeskyttelse (Frans): Intet nyt
14) Andre: Der er ca 6000 beskyttede arealer i kommunen. En undersøgelse af 600 arealer
viste, at der var problemer på de 450. Der mangler midler til at gennemgå alle sagerne.
Kommunen har 3,7% af Danmarks Natura2000 områder, men får kun 0,7% af de statslige
midlerne til pleje og sagsbehandling.
5. Fælles temaer og projekter:
a. Grønt Råd: referat møde 28.2.2: Der er opkøbt jord med henblik på oprettelsen af en
skovforbindelse mellem Arden og Rold Skov. Småbiotoper er ikke fredet, men Grønt Råd ønsker
at gøre opmærksom på problemet med at de fortsat forsvinder. I øvrigt henvises til skriftligt
referat.
b. Hjemmesiden, stier: Det går langsomt fremad med at kombinere smartphones og stiforløb, og
snart bliver det linket til Google Earth. Ruterne er de mest besøgte sider på hjemmesiden.
c. Podio: Det bliver langsomt bedre. Alle gamle sager fra DN-nettet kan hentes frem via DropBox.
Man kan få adgangskoder til DropBox fra sekretariatet.
d. Facebook: Gitte arbejder godt med siden, og sætter opslag på. Der er flere hundrede, der
reagerer på nogle af siderne.
e. Afd. folder: Mona finder teksten for folderen, og Kaj har kikket teksten kritisk igennem.
Sammen med Svend laver de et udkast til en revideret folder.
f. Andet: Nyhedsbrev: Deadline: 29. april. Emner: Affaldsindsamling (Allan). Kommuneplan (Ole),
Digevandreturen (Svend). Kirkedalsbækken (Kaj Nissen valgt in absentia)
6. Arrangementer (evaluering eller tilrettelæggelse af ture, møder o.lign.):
a. Turplanlægning: Skriftlige beskrivelser er generelt for lange til ”Liv i Fjorden”, Natur&Miljø
o.lign.
b. Rep. møde: Kaj E, Mona, Ole og Svend deltager. Kaj stiller op til forretningsudvalget.
c. Samrådsmøde 27.2: Der henvises til skriftligt referat. Næste møde: 4.maj, hvor der måske
arrangeres tur til skydebanen ved Sandmosen.
d. Eksterne (referat af afholdte arrangementer, tilmelding til kommende møder, kurser, ture osv.):
tur om småbiotoper 1. september i Møldrup
e. Andre: Vi har mulighed for at lave et afslappende internt arrangement evt med livsledsager.
Eksempelvis en julefrokost.
7. Eventuelt, herunder næste møde: Vi blev enige om, at mødet og møderne generelt var for lange,
og på baggrund af et oplæg fra Frans vil vi afprøve en ny dagsordenstruktur på næste møde, som
bliver 27. juni hos Ole i Mariager
ref: Anders
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