Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 12. april 2012
Deltagere: Ole Guldberg (OG), Svend Grønkjær Madsen (SGM), Lasse Gundersen (LG), Frans Julin
(FJU), Kaj Nissen (KN), Børge H. Larsen (BHL), Alan Phipps (AP), Niels Foged (NF), Mona Phipps (MP)
Foreløbig dagsorden:
1. Valg af mødeleder: KN og referent FJU
2. Godkendelse af dagsordenen og referater af bestyrelsesmødet den 17.1.12
Ingen bemærkninger

3. Meddelelser og kort gensidig orientering om andre emner end nedenstående:
Problemer med beskyttelse af småbiotoper på privat jord. OG tager det op i Grønt Råd. Sag om opgravning af tilstoppet drænrør i Store Arden følges op af Ole og Allan.
4. Interessegrupper. Orientering og evt. drøftelse af væsentlige sager:
a. Geografiske grupper (Arden, Hadsund, Hobro og Mariager):
Hadsund: Byggesag inden for strandbeskyttelseslinie. Ejer dømt til reducering af byggeriet.
Hobro; Stien og indhegning i Østerskoven snart færdig. Der kommer nu snart kvæg i indhegningen. Sagen om ulovlig opstilling af kunst på Sildehagen er af kommunen sendt videre til Miljøcentret.
b. Projekt- og emnegrupper:
1) Miljø: Besøg på Rockwool. OG, SGM, AP og FJU samt en repræsentant fra Sekretariatet
deltog i et meget interessant og givende besøg. Hovedsageligt drejede det sig om konsekvenserne af at begynde at bruge affaldsaluminium som en del af processen. Debatten var
god, og vi fik vist plantet lidt at tænke over.
2) Affald: Aff.indsamling 22.4.12. AP fremviste remedier til uddeling til indsamlere. I det hele
taget har AP styr på det. Har bl.a. henvendt sig en del steder i Arden området for at få folk til
at samle. AP gjorde opmærksom på, hvor utrolig dårlig planlægning det er, at lægge indsamlingsdagen samme dag som Økologisk Landsforening sender køerne på marken. Noget der
lokker folk til, og lige dem vi også appellerer til. Rapportering af affald sendes til AP hurtigst
muligt efter indsamling, så det kan komme med i Nyhedsbrev.
3) Husdyrbrug: DNs sekretariat har taget over. Der var tvivl om forhøringer ender i sekretariatet. KN undersøger. Mogens Hedegaard har foreslået at DN har nogle regionale medarbejdere, der tager sig af husdyrsager. Efter nogen snak nåede vi frem til at det er lige meget,
hvor de sidder, men det er vigtigt, at der er ressourcer nok.
4) VVM: Intet?
5) Kommuneplan mv.: Intet
6) Agenda 21: Intet
7) Vandløb: Vandløbslav, læserbrev. OG reagerede på avisartikler om oprettelse af vandløbslaug med et fint læserbrev.
8) Klima: Intet nyt
9) Golf: Kaj E. Kaj Edlund havde meldt afbud, men sagen berørtes alligevel kort.
10) Vand- og naturplaner: Afventer
11) Fredning. Hadsund Syd. Lindale formidling. LG fortalte om et dige der var beskadiget.
Kommunen er blevet orienteret. Der har været en del snak frem og tilbage mellem kommunen, hovedforeningen og OG vedrørende finansiering af mærkepæle og tavler i Lindale.
Hovedforening vil gerne støtte, men har begrænsede midler. Kommunen vil søge fondsmidler. Men pludselig er der kommet markeringspæle op her i begyndelsen af måneden. Dog er
der ingen informationstavler.
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12) Arv. Projekter: Gravhøje (Svend), Naturgenopretningsprojekt Mariager. Fortidsmindeformidlingsprojektet har fået lovning på et beløb, der vil gå til løn til Arkæolog Lone Andersen. Den 25. april afholder vi møde med kommunen og Lone Andersen for at få en løsning
på offentliggørelse. SGM udsender oplæg til mødet til bestyrelsen. Mariagergruppen har lavet
oplæg til et naturgenopretningsprojekt omkring Maren Møllebæk og omkringliggende søer.
Kommunen har set projektet og er begejstret for det. Man vil nu søge om finansiering. NF
gjorde opmærksom på, at hvis lodsejerne vil være med, så kan de søge penge fra plantedirektoratet. Alle var enige i, at det var et godt projekt at bruge arvepenge i.
13) Råstofplan. Steffen Elmose har lavet indsigelse mod Gunderup og Samrådet har udtalt sig
om både Gunderup Og Sdr. Onsild. Naturstyrelsen har efterfølgende nedlagt veto mod udgravning i bl.a. Nonneholt Skov.
14) Økologigruppe? Anders og NF vil tage fat på oprettelse efter sommeren.
15) Andre:
5. Fælles temaer og projekter:
a. Grønt Råd: Ref. møde 9.2.12 Flere i rådet mener: for megen snak og for lidt handling og flere i
bestyrelsen sagde syltekrukke. OG vil hav politikerne til at involvere sig mere, men indtil videre
fortsætter politikerne med at glide af på opfordringer. Dagsordenen til næste møde åbner dog op
for at kunne komme ind på problemerne.
b. Status/forslag til projekter: Miljømilliarden, Grønne partnerskaber, LAG Himmerland
c. DN Nettet og hjemmesiden: Stier på hjemmeside? Revision interessegruppeliste. OG foreslog at vandreture blev offentliggjort på vores hjemmeside. Sagen undersøges lige i hovedforeningen. MP har været på komunikationskursus. Vores nyhedsbrev sendes ud til ca. 480 medlemmer. MP mangler input til revidering af folder. Det endte med, at vi mener den gamle stadig kan
bruges. Indhold til næste nyhedsbrev aftaltes.
d. Andet:

6. Arrangementer (evaluering eller tilrettelæggelse af ture, møder o.lign.):
a. Turplanlægning: 9.9. tur i Skrødstrup Skov(se Hjemmeside) Alle ture sendes til FJU
b. Eksterne (referat af afholdte arrangementer, tilmelding til kommende møder, kurser, ture
osv.):Ref. samrådsmøde 10.3.12, ref. rep.møde

c. Andre: Interesselisten blev revideret. Er der ønsker om ændring skal FJU have besked, da der
snarest laves en ny liste. MP og FJU mødes om fordeling af job, da der ind i mellem har været lidt
rod i det.

7. Eventuelt, herunder næste møde: Næste møde 11. juni i Mariager. Der startes kl. 18.30 med ekskursion til naturgenopretningsprojektet nævnt ovenfor.
Mødet forventes at vare til ca. kl. 23. Mødet afsluttedes kl. 22.35
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