Mariagerfjord den 18. januar 2012

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 17. januar 2012
Tid: Kl. 19 - Sted: Hos Alan Phipps, Møldrupvej 41, Møldrup, 9510 Arden
Deltagere: Ole Guldberg (OG), Kaj Edlund (KE), Svend Grønkjær Madsen (SGM), Lasse Gundesen (LG),
Anders Borgen (AB), Frans Julin (FJU), Kaj Nissen (KN), Alan Phipps (AP)Mona Phipps (MP)

1. Dagsordenen og referater af bestyrelsesmødet den 13.09.11 og årsmødet blev godkendt.
2. Meddelelser og kort gensidig orientering om andre emner end nedenstående:
Vi er blevet opfordret til at afholde et arrangement i anledning af Geologiens Dage 22-23. september. Kaj
Nissen kontakter nogle lokale geologer.
Avisen har ikke optaget Oles læserbrev om Kommunens samarbejde med AgriNord, men Mogens har fået
optaget et læserbrev og været i P4-Nord.

3. Interessegrupper. Orientering og evt. drøftelse af væsentlige sager:
a.
Geografiske grupper
Arden: Der er ikke kommet ny aktive, men gruppen er begyndt at fungere bedre.
Hadsund: Der kommer ikke svar fra Kommunen på henvendelser i flere sager, bl.a. om skibsvraget ved
Hadsund. Det drejer sig især om sager sendt til Rådhuset uden attn.
Der er kommet afslag på en klage til Natur- og Miljøklagenævnet på en sag om en lukket sti ned til Kattegat. Svend sender afgørelsen til DN til vurdering.
Hobro: Der er afholdt møde med Anders Horsten om Østerskoven. Det ser fornuftigt ud.
Mariager: Intet nyt
b.
Projekt- og emnegrupper:
1)
Miljø: Der er høring om renseanlægget: Vi holder fast i, at vi støtter den overordnede plan,
men ser problemer med p-plads og ledningen til Kattegat og mulighederne for afgasning. Kaj E. skriver
noget sammen.
2)
Affald: Affaldsindsamling 22.4.12. Deadline 9. april for DN-startpakke. Alan overtager efter
Mogens, og laver en samlet tilmelding. Afholdes 13.00-16.00. Inger Taylor indkalder til et møde om 1-2
uger. De lokale koordinatorer inviteres.
3)
Husdyrbrug: Ankenævnet har afgjort en sag fra Ringkøbing, som underkender de retningslinier som Miljøstyrelsen kom med i forsommeren, og som var baggrunden for, at DN-Mariagerfjord ”blev
sat under administration” i klagesagerne af sekretariatet, og var medvirkende til at Mogens trak sig som
ankermand på sagerne. Gruppen fungerer ikke tilfredsstillende efter at Mogens holdt. Ingen medlemmer
har tid til at se sagerne igennem, og vi har derfor ikke overblik over status. Ole kontakter Thyge og
klager vor nød.
4)
VVM: Rockwool ønsker at udvidde. DN har indsendt et brev, som især anker afbrændingen af
farligt affald fra aluminiums-industrien.
5)
Kommuneplan mv:
Høring klimastrategi og strategiplan. Ser fornuftigt ud.
Vi har indsendt en skrivelse til Komunaldirektøren med kopi til borgmesteren med klage over sagsbehandlingen, især med hensyn til manglende svar på breve i Golfsagen, men også andre sager. Borgmesteren har skrevet, at det er taget til efterretning, og at der er sat nye procedurer i kraft. Det ser ud
til at have haft effekt m.h.t. Glenstrup Sø, men der er ikke sket noget i de andre sager vedr. bl.a. Golf. Vi
skriver til kommunen igen.
6)
Agenda 21: klimastrategi og strategiplan indeholder Agenda 21, og det er godt
7)
Vandløb: Intet
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8)
Klima: Forlængelse af klimakommuneaftalen. Kommunen overholder planen om 2% reduktion om året.
9)
Golf: Se punkt 5
10)
Vand- og naturplaner: Ministeriets planer kom omkring jul. Kommunens forslag til implementering af Natura2000 handleplaner fremlægges 7. maj og vandplaner umiddelbart herefter. Høringsfase indtil efter sommerferien.
11)
Fredning: DN er kommet med et oplæg til fredning af området ved Hadsund Syd. Ole Jappe
er blevet konsulent på sagen for DN. Indenfor området er der lavet en ulovlig afgravning af en høj, som
kan forbedre udsigten fra udstykningen.
Ajstrup plejeplan har været længe undervejs, men er nu kommet. Det er lidt uklart, om den er officiel,
eller om det er sendt internt til DN til orientering inden den bliver officiel. Ole Kontakter Anders Horstsen.
Formidling Lindale. Ole arbejder sammen med Kommunen om formidling af Lindale. Arbejdet bliver forhåbentligt færdig inden den arrangerede tur den 30. maj.
Der er lavet en formidling af Løvdalstien, men det næste bliver en større formidling af hele Kielstrup Søområdet.
12)
Arv: Svend arbejder på et projekt sammen med Nordjyllands Museum, som kan bruges til at
formidle fortidsminderne i Mariagerfjord Kommune på DN Mariagerfjords hjemmeside m.fl. Svend arbejder videre.
Helberskov har ønsket at lave et projekt omkring gadekær. Det virker ikke som et naturprojekt, og arven
skal bruges på projekter, som DN engageres i. Lasse kontakter Inger Taylor vedr. træplantning ved andedam med henblik på støtte dertil.
13)
Økologigruppe: Vi afventer initiativ fra Niels og Mogens
14)
Lokalplangruppe: Sager, der falder udenfor de etablerede grupper falder ind under bestyrelsen, som eventuelt kan nedsætte en ad hoc-gruppe. Eksempelvis rensningsanlægget, som vedrører
alle geografiske grupper.
15)
Andet: Råstofplanen er kommet i høring for 3. gang. Der er kun 3 områder, hvor der er ændringer i råstofplanen: Tofte, Gunnerup og Tisted. Steffen har kun set på Gunnerup.
4. Fælles temaer og projekter:
a.
Grønt Råd: Der har været møde 10.11.11 og 5.12.11. Der er problemer med sagsgangen fra
Rådet til Kommunen. Sagerne ser ud til at blive syltet, så de ikke når frem til politikerne. Grønt Råd har
givet støtte til beplantning på Mosely.
b.
Status/forslag til projekter: Miljømilliarden, Grønne partnerskaber, LAG Himmerland: Intet
nyt.
c.
DN Nettet og hjemmesiden: Kalenderen på hjemmesiden vil blive centraliseret, så man kan
abonnere på DN’s opslag, og derudover selv sætte lokale opslag på. Mogens administrerer kalenderen.
Der er god respons på nyhedsbrevene.
Næste nyhedsbrev: Respons på Mogens’ medlemsundersøgelse. Affaldsindsamling (Alan). Fredninger og
evt. klimastrategi (Ole). Renseanlæg (Kaj E.). Gravhøje (Svend). Deadline: 31. januar. Opdatering af afdelingsfolderen. Alle læser korrektur, og melder tilbage til Mona, som vil arbejde på det.
d.
Andet: Intet

5. Arrangementer (evaluering eller tilrettelæggelse af ture, møder o.lign.):
a.
Turplanlægning:
Fugletur i april (Mariagergruppen)
18. april Thygeslund
Blåkilde 29. maj kl 19.00 med Marianne Hald
Linddale 30. maj.
Kastbjerg Å 30. maj. og 28. august
Løvdal (måske 6. juni?)
Flere på hjemmesiden....
b.
Eksterne (referat af afholdte arrangementer, tilmelding til kommende møder, kurser, ture osv.):
c.
Andre: Husdyrbrugskursus. Kaj og Mogens deltog. Godt kursus.
Rep.møde 24-25. marts i Sønderjylland. Kaj E., Svend og Ole deltager. Der kommer nok kampvalg om
præsidentposten i DN idet vicepræsidenten udfordrer præsidenten. Vi hælder til den siddende præsident,
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men overlader til repræsentanterne at beslutte hvem de i sidste ende vil støtte på baggrund af argumenterne for kampvalget.
Mogens har adspurgt om vi kunne arrangere en ekskursion til Skovsgård eller andre af DNs ejendomme.
På baggrund af tidligere erfaringer vurderer bestyrelsen ikke, at der kan samles deltagere til en tur.

6. Eventuelt:
På næste møde skal vi have revideret aktiv-listen
Næste møde afholdes i Hadsund torsdag 12. april kl. 19.00

Referent: Anders
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