Mariagerfjord.den 13.september 2012

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 13. sept. 2012
Tid: Kl. 19 - Sted: Hos Frans Julin, Wilh. Jensens Vej 20, Hobro
Deltagere: Ole Guldberg (OG), Kaj Edlund (KE), Svend Grønkjær Madsen (SGM), Lasse Gundesen (LG),
Alan Phipps (AP), Anders Borgen (AB), Kaj Petersen (KP), Frans Julin (FJU), Kaj Nissen (KN), Mona Phipps
(MP)
Afbud: Niels Foged (NKF), Frede Andersen (FA), Børge H. Larsen (BHL), Kirsten Hjarnø Mathiassen
(KHM), Steffen Elmose (SE), Lene Skov Andersen (LSA)
Efter dagsordenen deltog Jörn Eskildsen.
Dagsorden:
1. Kaj E. blev valgt til ordstyrer, Anders som referent.
2. Dagsordenen og referater af bestyrelsesmødet den 11.6.12 blev godkendt uden bemærkninger.

3. Meddelelser og kort gensidig orientering om andre emner end nedenstående:
En borger har henvendt sig angående et regnvandsbasin i Glerup. Lasse ser på sagen.
Hobrogruppen ser på sagen om døde svaner ved el-ledninger.
Der er møde på Hobro Gymnasium og i Arden om frivillige.
4. Interessegrupper. Orientering og evt. drøftelse af væsentlige sager:
a. Geografiske grupper:
Arden: Mogens har lavet samlesæt til fuglekasser. Rigtig godt initiativ.
Hadsund: Sven har lavet en cykelrute. Der er tvivl om adgangen til en sti langs golfbanen. Der er
en sag om en nedlagt sti i Øster Hurup.
Hobro: Sven Møller Hansen har placeret en gylletank isoleret placeret ved Trinderup Kratved Hærvejen.
Mariager: Der er kommet en omfattende lokalplan for Mariager Havn. Ole ser på sagen.
b. Projekt- og emnegrupper:
1) Miljø: Intet
2) Affald: Ny affaldsplan under udarbejdelse. Grønt Råd har efterspurgt input. Der kunne opsættes flere affaldspande ved rastepladser.
3) Husdyrbrug: Therese ser på en sag om et stort husdyrbrug, der afvander til Villestrup Å.
4) VVM: Intet
5) Kommuneplan mv: Planrevision 2013. Vi har overset en for-offenlighedsfase om input til
den kommende kommuneplan. Der må være noget galt både med kommunens kommunikation og med vor opmærksomhed. Ole undersøger sagen. Kommunens reaktion har været negativ om fredning ved Hadsund Syd. Grøn Vækst puljen giver tilskud til pleje og adgangsforhold ved Tofte Mose. Grønt Råd har henvendt sig til politikerne om at udarbejde en samlet
sti-plan for kommunen. Det bør indarbejdes i Kommuneplanen.
6) Agenda 21: Intet
7) Vandløb: Randzoner. Ole videresendte et læserbrev, som fik god placering i Stifttidende.
8) Klima:Intet
9) Golf: Ole og Kaj har været til møde om en masterplan for golfbanen. Masterplanen lægger op
til at tillade en række af de forhold, som der tidligere er givet afslag på. DN vil anke, hvis
Kommunen giver tilladelse til dispensation for fortidsmindebeskyttelsen. Der er fortsat nye
brud på reglerne, bl.a. ved §3 vandhullerne.
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10) Vand- og naturplaner: Kaj N. har kommenteret på baggrund af input fra bl.a. Alan, Kaj,
Steffen, Per og Kaj E. Planerne er tynde og uden detaljer, så det er svært at kommentere
detaljerne, når der ikke står noget konkret. Det er ikke handleplaner, som det burde være.
11) Fredning: Offentligt møde med fredningsnævn 27.8.12 om Hadsund Syd. Kommunen var
meget negativ, men de fremmødte lodsejere var positive overfor fredningsforslaget.
12) Arv og Projekter: VOV (Værn om Ommersyssels Vådområder) er opløst som forening og
har doneret sin formue på 6700,00 kr til DN til frilægning af Hou Møllebæk. Steffen og Per E.
arbejder på projektet. Fortidsmindeprojektet ligger lidt stille for tiden, men tages op igen til
efteråret.
13) Råstofplan. Steffen har igen indsendt kommentarer om Gunderup.
14) Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse. Gruppen er nedsat af kommunen, og
består af embedsmænd, vandværker, AgriNord, Naturstyrelsen og DN. Frans deltog i det første møde, og overtager fremover pladsen efter Anders.
15) Andre:
5. Fælles temaer og projekter:
a. Grønt Råd: Ref. møde 16.8. Der er seminar for Grønne Råd om naturgenopretning til april/maj.
Der er problemer med lodsejeren om Løvdalstien ved Kielstrup Sø.
b. Status/forslag til projekter: Se punkt 4.12
c. DN Nettet og hjemmesiden: Mona sammenskriver et nyhedsbrev på baggrund af input. Deadline mandag 8. oktober. DN-nettet nedlægges 1. oktober og erstattes af Podio. Efter mødet gav
Jörn Eskeildsen en introduktion. Alle, der er inviteret til PODIO bør snarest kikke ind.
d. Andet: Mona er foreslået som bestyrelsesmedlem for Thy Nationalpark.

6. Arrangementer (evaluering eller tilrettelæggelse af ture, møder o.lign.):
a. Årsmøde: 15. november. Sven, Kaj E. Ole og Niels er på valg. Niels ønsker ikke genvalg, og Anders, som ikke er på valg i år, vil gerne afløses. Jörn Eskildsen foreslås om dirigent. Årsmødet annonceres med en mail til alle medlemmer plus omtale i nyhedsbrevet.
b. Turplanlægning:
c. Eksterne (referat af afholdte arrangementer, tilmelding til kommende møder, kurser, ture osv.):
Samrådsmøde 1.9. Præsidenten deltog og der var en debat om forholdet mellem præsidenten og
de lokale frivillige. Der var også en debat om demokratiet i DN.
d. Andre: Landsdelstræf 4. november i Ålborg.

7. Eventuelt. Næste møde: 8. januar kl 19.00 hos Alan og Mona
Efter mødet holdt Jørn oplæg om Podia.
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