Mariagerfjord den 17. januar 2011

Referat af møde i afdelingsbestyrelsen den 17.1.2011
Tid: Kl. 19 - Sted:Rold Gl. Kro, Arden.
Tilstede: Ole Guldberg (OG), Kaj Edlund (KE), Svend Grønkjær Madsen (SGM), Alan Phipps (AP), Mads
Hvam Bjerregaard (MHB), Niels Foged (NF), Lasse Gundesen (LG), Anders Borgen (AB), Frans Julin
(FJU), Kaj Nissen (KN), Frede Andersen (FA).
Afbud fra: Kaj Petersen (KP), Børge H. Larsen (BHL), Kirsten Hjarnø Mathiassen (KHM), Lene Skovborg
Andersen (LSA)

Ole bød de nye medlemmer velkommen, og årets kalenderen blev fordelt.
1. Kaj E. blev valgt til mødeleder, og dagsordenen og referater af bestyrelsesmødet den 9.11.2010 blev
godkendt.
2. Meddelelser og kort gensidig orientering om andre emner end nedenstående:
Kopi af alle klager skal sendes til klage@dn.dk. Limfjordsnetværket savner repr. Fra DN Mariagerfjord.
Ingen ønsker at deltage.
By- og Landskabsstyrrelsen er slået sammen til Skov- og Naturstyrelsen, og hedder nu: Naturstyrelsen.
Naturklagenævnet er slået sammen til Miljøklagenævnet, og hedder nu: Natur- og Miljøklagenævnet.
Mariagerfjord Kommune etablerer et Natur- og Kulturcenterer. Ole deltager, men kan ikke deltage i det
første møde 8. februar. Frans, Mads og Kaj N. deltager som standin ved første møde.
3. Interessegrupper. Orientering og evt. drøftelse af væsentlige sager:
a. Geografiske grupper Arden: Intet nyt. Hadsund: Hadsund Folkeblad vil skrive noget i anledning af DN’s 100-års jubilæum. Svend skriver noget. En privat investor har sendt noget materiale
til DN om planerne om etablering af en kabelbane nær Øster Hurup. Selvom det egentlig er et
Natura2000 område, er vi ikke helt afvisende, da det ligger meget tæt på havnen. Vi missede det
første møde. Vi overvejer vor holdning. Hobro: Partnerskabsprojektet omkring Hobro Østerskov
holder møde. Orla forlader Hobrogruppen efter lang og tro tjeneste. Mariager: Der er saftafløb
fra en kompostbunke nær Kastbjerg Å. Ole kontakter kommunen.
b. Projekt- og emnegrupper:
1) Miljø: Ole har deltaget i et møde vedr. bioenergi 14.12.2010 på Gasmuseet. Vi savner informationer om råstofudvinding ved Sønder Onsild og Gunnerup.
2) Affald: Affalds-indsamling 3.4.11. 13.00-16.00. 24.1.11 kl. 15.30 er der møde med Grønt
Råds affaldsgruppe og DN tovholdere. Lasse, Mogens Kaj E. deltager. I Kommunens Affaldsplan skal Kommunen orienteres, når en nedbrydning producerer mere end 1 tons affald. Ole
har kontaktet Kommunen. De siger, at de intet foretager sig.
3) Husdyrbrug: Mogens har sendt en oversigt over sager. Niels vil fremover forsøge at holde
sig ajour med sagerne, og give bestyrelsen orientering.
4) VVM: a. Renseanlæg. Kaj.E. har indsendt et høringssvar. Vi positive for en centralisering, og
er især positive overfro Budding løsningen, men skeptiske overfor Øster Lovnkær. Kommunen vil nok forsøge at komme igennem med Øster Lovnkær. I så fald vil vi nok klage i forhold
til kystnærhedszonen. Miljøcenter Århus har trukket deres Veto tilbage. Ole ringer til Miljøcenteret for at høre hvorfor. (Se dagsorden UTM 10.1.11).
b. Der er et offentligt møde i Snæbum Forsamlingshus 8.3.11 om vindmølleområde Hejring. Vi
ser umiddelbart ingen problemer i planen. DN-Hobro deltager.
5) Kommuneplan mv:
Hadsund syd endelig tabt.
Danmarks Naturfredningsforening Mariagerfjord (DN Mariagerfjord)
Formand Ole Guldberg, Oxendalen 24, DK-9550 Mariager
Tel.+45 9854 2122. E-post: formand@dn-mariagerfjord.dk

Udvalg for strategi og udvikling: Som led i implementeringen af Agenda21 inddrages vi og andre i
arbejdet. DN Mariagerfjord deltager i møder vedr. 1. Natur og Miljø og 2. Det åbne land.
6) Agenda 21: Jfr. ovenstående
7) Vandløb: Intet nyt
8) Klima: Intet nyt
9) Golf: Kaj. E. m.fl. har deltaget i et møde med golfbanen. Der er opblødning i sagen, men DNs
holdning er fortsat, at de gældende afgørelser i Kommune og Naturklagenævn skal overholdes. De ønsker dialog, men DN kan ikke give nye tilladelser. Vi skal blot overvåge, om afgørelserne overholdes.
10) Vand- og naturplaner: Status for høringssvar: Vi forholder os til Mariager Fjord Vandplan,
som koordineres med Samrådet. Ole har set på Kielstrup Sø. Svend har set på Øster Lovnkær. Frede og Allan ser på Villestrup Ådal. Kastbjerg Å har Steffen og Per set på, og skrevet
en indstilling. Mogens har ikke indsendt noget om Rold Skov endnu. Allan ser også på det.
Frist til Samrådet 28.2.2011. Kaj N. koordinerer.
11) Fredninger.
DN overvejer en fredningssag ved Hadsund syd, som kan påvirke byudviklingen. Vi afventer.
Kommunen arbejder på en plejeplan for Ajstrup Fredningen.
12) Evighedstræer: (Navnet er uheldigt. Bevaringsværdige træer er bedre) Markante træer
efterlyses. Hvilke gamle træer i Kommunen ønsker vi bevaret? Allan har set et egetræ, som
bør registreres.
13) Andet : intet nyt
4. Fælles temaer og projekter:
a. Grønt Råd: Ref. møde 11.11.10. Intet væsentligt nyt.
b. Status/forslag til projekter: Intet nyt.
c. DN Nettet og hjemmesiden: Mads forsøger at se på/opverveje at etablere Facebook for DNMariagerfjord for at få kontakt til nye målgrupper. Kaj N vil MEGET gerne af med webmasterposten! (efter mødet har Allans kone tilbudt at hjælpe med hjemmesideredigeringen. Ingen bestyrelsesmedlemmer har betænkeligheder med den løsning)
d. Afdelingsundersøgelse. Vi udfyldte skemaet online i fællesskab
e. Andet: Intet nyt
5. Arrangementer (evaluering eller tilrettelæggelse af ture, møder o.lign.):
a. Turplanlægning: Ture forår 2011:
Mariager: Rigkær i Kastbjerg Å 25.5.2011. Indvielse af Låenhus ruten: 11/5. Ajstrup Fredning: 1/6.
Alstrup Krat: 17/5. Fugletur til Ajstrup: 16/4
Hadsund: Tofte Skov: 6/5
Frist for ”Natur og Miljø”: 7/2 Frist til ”Liv i Fjorden” er: 1/3
b. Eksterne
Samrådsmøde om vand og naturplaner m.v. 7/2
Kursus om organisation og Håndtering af lokale sager. Allan har tilmeldt sig.
c. Andre: Intet nyt
6. Eventuelt, herunder næste møde: Næste møde: Mandag 11/4 et sted i Hadsund
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