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Referat fra møde forAfdelingsbestyrelsen
Mariagerfjord 27.juni 2013
Hos Ole, Oxendalen 24, Mariager. Tlf.: 98542122

Hobro d. 28. juni 2013

Deltagere: Ole Guldberg (OG), Kaj Edlund (KE), Mona Phipps(MP), Svend Grønkjær Madsen(SGM), Alan
Phipps(AP), Frans Julin(FJU, Lasse Gundersen(LG), Kaj Nissen(KN)
Uden afbud: Børge H. Larsen, Kaj Pedersen, Anders Borgen(AB), Frede Andersen
1. Valg af ordstyrer og referent Kaj Edlund og Frans Julin
2. Godkendelse af dagsorden og referat. Godkendt
3. Evt. aktuelt emne til debat.
4. Diverse meddelelser fra formanden. Borgerhenvendelse til kommunen fra borger i Onsild er
efter 1½ år ikke besvaret. OG har talt med Ussing om det.
5. Sager til behandling (orientering og behandling)
a. Geografiske grupper – Arden, Hadsund, Hobro, Mariager
Arden: Trods 2 nye aktive mangler der folk, der vil tage sig af sagerne. Store Blåkilde stien
stadig under bearbejdning. Fredningsnævnsmøde om ulovligt opførte siloer ved Valsgaard
Kirke(dog med kommunal tilladelse) medførte krav om, at de skal flyttes væk fra nuværende
placering og nærmere vejen.
Hadsund: Marienhøj Plantage er indhegnet til skotsk højlandskvæg. SGM mener, det er
udført ok trods gammel fredning. Dog lidt smalle sluser ved de tre indgange og manglende
P-plads. Folder ønskes. SGM følger op på sagen.
Hobro:Kunst på Sildehagen flyttes sandsynligvis til trekant før lystbådehavn.
Skrivelse med synspunkter vedrørende lukning af vej ved Trinderup Krat indeholder dels
ønske om let adgang til Trindrup Krat og krav om retablering af Kærvej, og mulighed for
cyklister og gående for at komme frit ind i Trinderup Krat. Det blev påpeget at nogle
betonelementer som spærring ikke hørte hjemme her, at et vandløb var meget hårdhændet
opgravet og at der var slået en ca 5 m bræmme i bevoksningen langs Skals Å.
Ved fredningsnævnsmøde ved Sildehagen vedrørende udskiftning af toiletbygning samt hegn
glimrede ansøger – kommunen – med fravær. Vi accepterer den ansøgte udskiftning, men
påpegede at der var opsat flagstang og stor opslagstavle indenfor strandbeskyttelseslinien.
Desuden gjorde vi opmærksom på at broelementerne fra badebroen blev opmagasineret på
det beskyttede områdeom vinteren.
En borgerhenvendelse om lukningen af alle adgangsveje til Apotekerskoven blev vendt. OG
vil arbejde for en skrivelse i pressen. Hobrogruppen vil tale med kommunen om sagen.
Mariager: I fredskovsområde ved Gunderup vil man grave grus. Steffen Elmose arbejder
med sagen
b. Projekt- og emnegrupper.
1.
Affaldsindsamling Evaluering( Alan) Vi bør gøre mere for at få fat i
borgerforeningerne. Måske starte med rundstykker et fast sted og så gå ud der fra.
Måske dele poser ud i ugen før, så man kan samle op og aflevere på selve dagen.
2.
Kommuneplan.mv : Kommer til høring 10.9-13.11. To off. Møder i uge 38 og 39. Se
dagsorden for Temaudvalg for Strategi og Udvikling 19.6., hvor man også kan se
forslag til kommuneplanen. OG, KE, AP og AB bør være klar til at kommentere
3.
Vandløb: Restaurering af Østerkær Bæk. Kommentar til restaurerings-projekt sendt til
kommunen.
4.
Golf (Kaj E)Golfklubben har søgt om at flytte hul 17, således at det endeligt bliver
lovligt, Man har også bedt om lov til at regulere vej ved hul 18, så der bliver
ordentlig sigt for spillere
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5.

Fredning: Hadsund Syd anket til NMKN, endnu ingen afgørelse. Plejeplaner,
Formidling Kielstrup Sø. Fredning af kyststrækningen langs Mariager Fjord.
Kommunen er stadig langt bagefter mht. plejeplaner f.eks. for Ajstrup Enge og Alstrup
Krat. Grønt Råd presser på. Hobro gruppen har planer om at lave et plejeprojekt for
enebær ved Sildehagen og østpå.
OG rundsender forslag til stiforløb ved Kielstrup Sø, da de gammelkendte forskellige
holdninger til stiforløb blev luftet
Hobrogruppen tager fredning af skræntskovene langs Mariager Fjord op igen.
6.
Arv. Status for projekter. Intet nyt om fortidsminde-projektet. Vedrørende Maren
Mølle projektet arbejdes der med begrundelse for bevarelse af opstemmet sø.
7.
Spor i landskabet. Ole rundsender skrivelse om ”Spor i landskabet”. SGM vil hellere
arbejde for varige stier frem for midlertidige stier, som de frivillige ”Spor i
Landskabet”
8.
Kommunevalg. Hvad skal vi gøre i den anledning? Se KV 13 Inspirationskatalog,
udsendt fra DN pr mail 29. april. Vedhæftes. Hvad er der af vigtige grønne emner:
Naturpleje, Stier ??? OG skriver noget til pressen. Vi træder ellers vande, til vi
nærmer os.
6. Kommunikation. (de enkelte punkter behandles kun, hvis nogen ønsker det)
a. Hjemmesiden. Stier. Op til flere stier ligger nu på hjemmesiden med gps, og de kan nu følges
på mobilen via google maps.
b. Podio
c. Facebook. Ture offentliggøres kort før de udføres på facebook.
d. Afd. Folder, revision. MP fremlagde et forslag der blev godkedt. Foto ønskes f. eks af
Mariagerfjord. Send til MP inden 22. juli
e. Andet
7. Sager under behandling(Punkterne behandles kun, hvis nogen ønsker det)
a. Vand og Naturplaner. Er der mere at gøre ( Kaj N) Nej. Det tidlige indsendte skal ikke
indsendes igen
b. Miljø

c. Husdyrbrug
d. Agenda 21
e. Klima
f. Koordineringsgruppen for grundvandsbeskyttelse(Frans)

8. Foreningen og andre.
a. Rep møde. Afgørelsen vedrørende landstræf er udskudt. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der
skal komme med forslag til, hvordan man gør repræsentantskabsmøderne bedre.
b. Samråd. (Kaj E) Det årlige botanikkursus blev afholdt i lørdags. Forslag om at næste møde
afholdes i Bramslev Bakker eller Mos Skov Pavillonen.
c. Grønt råd.(Ole) Møde 13. juni bl.a. om primitive overnatningspladser langs fjorden. OG
opfordrede til at komme med forslag til, hvem der skal have Miljøprisen.
d. Turplanlægning. Sidste frist for at få arrangementer i ”Liv i Fjorden” for oktober til
december er den 20. august. De sendes til FJU som sædvanligt. Husk gerne foto. Arden
gruppen er ved at lave en tur for folk, der ikke kan gå så langt.
e. Årsmøde. Vi skal finde en dato. Deadline for annoncering er 15. juli. Det ville også være
rigtig rart, hvis vi i fællesskab kunne finde en foredragsholder. Sted: Hadsund. Forslag til
foredragsholder: Jan Skriver. Dat: 29. oktober
9. Hvad skal i nyhedsbrevet?: SGM om Marienhøj og naturpleje. OG om Østerkær Bæk, KE om hul
17 på golfbanen.. Deadline 15.juli.
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10. Eventuelt og næste møde. MP uddelte folder om Møldrup Bål- og
Aktivitetsplads. Indvielse 10. august kl. 14
Næste møde 10. september i Hobro hos Kaj Nissen.

