
Mariagerfjord den 14. juni 2012

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 11. juni 2012

Deltagere: Ole Guldberg (OG), Svend Grønkjær Madsen (SGM), Lasse Gundesen (LG), Kaj Nissen (KN),  
Alan Phipps (AP), Mona Phipps (MP)
Afbud fra: Kaj Edlund (KE), Frans Julin (FJU), Niels Foged (NF), Kirsten Hjarnø Mathiassen (KHM)

Dagsorden:
 1. Valg af mødeleder og referent: 
      Mødeleder KN og referent AP.

 2. Godkendelse  af  dagsordenen  og  referatet  af  bestyrelsesmødet  den  12.4.12
Ingen bemærkninger

 3. Meddelelser  og  kort  gensidig  orientering  om  andre  emner  end  nedenstående:
(a) Ang. fredningen i Hadsund Syd. Andreas Munk Madsen mener at området  på den anden side af 
Hadsundvej også skulle fredes. Lasse mener at der findes juletræer i det hele, men vil snakke med 
Andreas om sagen.
(b) Ole fremviste kopier af nye udgivelser fra DN – ”Praktisk Vurdering af Risikotræer” og ”Fremti-
dens Forbrug”. Begge kan rekvireres fra DN, eller hentes fra DN Nettet.
(c) Ole viste en kopi af pjecen ”Søg Tips og Lotto Midler” fra Friluftsrådet.

 4. Interessegrupper. Orientering og evt. drøftelse af væsentlige sager:
 a. Geografiske grupper:

Arden: Orla Kjær fra Rostrup har påpeget et problem ved fjernelsen af et læhegn der findes i lo-
kalplanen. Alan vil spørge nærmere til sagen ved kommunen 
Hadsund: Der er et problem med affald på private P-pladser. Kommunen frasiger sig ansvaret, 
hvis ikke det er kommunens ejendom. Naturstyrelsen har fjernet affaldskasserne fra deres P-
pladser, fordi det var for dyrt at tømme dem.
Hobro:  Der findes et godt eksempel på privat naturpleje i samarbejde med kommunen i Lille 
Skovsgaard sommerhus område.
Mariager: Der findes planer om et 8-etages højhus i lokalplanen for Mariager. Sønderkær er gro-
et til. Det blev ikke tilladt at dyrke energipil  på området.

 b. Projekt- og emnegrupper:
 1) Miljø: Der er ikke hørt mere fra DN efter Rockwoolbesøget. Rockwool vil forhåbentlig tænke 

sig om med deres intentioner om import af affald til afbrænding.
Ole vil spørge DN om at se nærmere på tallene for udledning af klor til Mariagerfjord fra  
Akzo Nobel Salt A/S. Tallet 40 tons virker umiddelbart meget. 

 2) Affald: Evaluering af affaldsindsamlingen 22.4.
En rapport er blevet sendt til bestyrelsen og affaldsgruppen. Dagen gik fint, men der kom 
kun få private personer/familier med. Flere institutioner og foreninger skal kontaktes næste 
gang. Alan vil rykke Inger Taylor for et evalueringsmøde med kommunen.

 3) Husdyrbrug: Ole orienterede at der er indløbet masser af sager – mest §19. Der er ingen 
nye klager fra DN Kbh.

 4) VVM: Intet.
 5) Kommuneplan mv.: Intet.
 6) Agenda 21: Intet.
 7) Vandløb: Intet.

Danmarks Naturfredningsforening Mariagerfjord (DN Mariagerfjord)
Formand Ole Guldberg, Oxendalen 24, DK-9550 Mariager
Tel.+45 9854 2122. E-post: formand@dn-mariagerfjord.dk



 8) Klima: Intet.
 9) Golf: Intet.
 10) Vand- og naturplaner:  Udkastene til Mariagerfjord Kommunens 1 vandplan og 8 natur-

planer er offentliggjort. Der findes en vejledning fra DN om evaluering af planerne. Vi skal  
også kikke på vore tidligere kommentarer, og igen prøve at få det hele med. 
Tidsfristen er den 01. september, men vore kommentarer skal sendes til Kaj N. senest den 
01. august. Kaj N. vil snakke med Kaj E. om et evt. møde med DN Kbh. i Samrådsregi om 
planerne.
Vandplanen: Ole, Lasse, Alan, Kaj
Naturplaner: Villestrup Ådal – Alan

 Kielstrup Sø – Ole
 Mariager Fjord – Ole
 Rold Skov – Alan (tager kontakt til DN Rebild)
 Lille Vildmose – ingen
 Lovns Bredning – Frans
 Øster Lovnkær – Sven
 Kastbjerg – Steffen og Per

 11) Fredninger: 
Hadsund Syd: Der er indkaldt til et fredningsmøde den 27.08. Ole og Lasse vil deltage.  
Lindal: Formidlingen er gjort færdig og folderen er printet. De havde en god tur den 30. 
maj.
Kielstrup sø fredningen: Der mangler formidlingstavler osv. Ang. Lovndal skal stien af-
klares før en offentlig tur finder sted. 
Ajstrup Bugt: Kommunen vil gerne se om der findes andre finansieringskilder til pleje af 
området, før de gør noget.
Alstrup Krat: Fredningen har nu eksisteret i to år og der skal være en plejeplan i år. Kom-
munen siger den kommer i 4. kvartal.

 12) Arv. Projekter:
Fortidsminde formidlingsprojektet: Sven har været til møde med kommunen. Der her-
sker lidt forvirring ang. finansiering af projektet. Kommunen vil søge fonds udefra med DN 
som medfinansierer. DN Mf. går i gang i år med egen del af projektet.
Naturgenopretningsprojekt Mariager: Der findes ingen budget endnu.

 13) Evigheds træer: Der er en brochure, et registreringsskema og vejledning til markering af 
træerne. De findes på www.dn.dk/frivillig/evighed.

 5. Fælles temaer og projekter:
 a. Grønt Råd: På mødet den 24.5. blev der orienteret om Vand og Natur planerne. Stiplanen er nu 

forelagt UTM og Grønt Råd opfordrer det politiske udvalg til at støtte planen. Kommunens affalds-
afdeling orienterede om en ny plan om kildesortering af affald. Problemet med affald i naturen 
blev også drøftet. Gode ideer, f.eks. grønne fodspor til affaldssækkene, bliver efterlyst. 

 b. Status/forslag til projekter: Intet
 c. Kontakt til Naturskolen: Ole tager kontakt.
 d. DN Nettet og hjemmesiden: 

Ang. sti forslag til DN Mfs hjemmeside, så må Google Maps bruges.
Frans og Mona havde et møde og har afklaret opgavefordelingen. Mona tager sig af opdatering af 
hjemmesiden, nyhedsbrevet, afdelingsfolderen og pressemeddelelser/nyheder på hjemmesiden. 
Frans tager sig af one.com (alias adresser), arrangementer/ture og opdatering af interessegrup-
peoversigt og bestyrelseslisten. Anders er normal referent på bestyrelsesmøder. 

 e. Andet: Tidsfrist for artikler til det næste nyhedsbrev er mandag den 02. juli. Alan skriver om 
Blåkilde turen, Ole om naturgenopretningsprojektet og Svend om samarbejde med kommunen 
om formidling af Lindal. Kaj N om opstarten til høringen om Vand og Naturplanerne
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 6. Arrangementer (evaluering eller tilrettelæggelse af ture, møder o.lign.):
 a. Tur planlægning: 
 b. Eksterne:  Naturens/Fjordens Dag bliver  afholdt  på søndag den 09.  september.  Nordgruppen 

planlægger en aktivitet i Stinesminde til børn om fugleredekasser.  Ole har planlagt en tur til 
Skrødsstrupskoven, hvor der vil fortælles om Odderhuset, og en gammel kriminal historie. Møde-
sted: Kærbybrovej ved indkørslen til nr. 11.

 c. Andre:
DN Mariagerfjords Årsmøde bliver afholdt torsdag den 15. november 2012. Alan kontakter Rold 
Gammel Kro. Ole kontakter Hans Flou ang. hans film om Mariagerfjord.

 7. Eventuelt, herunder næste møde: 
Sagen om fældning af et stor træ i Astrup blev drøftet. Bestyrelsen kunne godt se problemet, men 
følte ikke den var en sag for DN.

Næste bestyrelsesmøde holdes i Hobro torsdag den 13. september. 
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