Mariagerfjord den 27. april 2011

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 12. april
2011

Tid: Kl. 19 - Sted: Hadsund Camping og vandrerhjem, Stadionvej 33, Hadsund
Deltagere: Ole Guldberg (OG), Kaj Edlund (KE), Svend Grønkjær Madsen (SGM),
Lasse Gundesen (LG), Frans Julin (FJU), Kaj Nissen (KN), Alan Phipps (AP), Mads
Hvam Bjerregaard (MHB), Mona Phipps webmaster (MP).
Dagsorden:
Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsordenen og referater af bestyrelsesmødet den 17.01.11
Ordstyrer Kaj Edlund, dagsorden og referat godkendt, dog med den bemærkning
at kontroversielle navne og sager ikke bør nævnes i referat før det er fornuftigt at
offentliggøre.
Meddelelser og kort gensidig orientering om andre emner end nedenstående:
Arven efter en lokalborger. Sagen behandles i sekretariatet og sagen er endnu ikke
afgjort
Interessegrupper. Orientering og evt. drøftelse af væsentlige sager:
Geografiske grupper (Arden, Hadsund, Hobro og Mariager):
Arden. Man ønskede at arbejde hen mod faste møder i gruppen. Hadsund. Problematisk minkfarm sag var anket af husdyrgruppen. Hobro. Der arbejdes igen
i Natur- og Miljøankenævnet med en løsning på stisagen i Hobro Østerskov efter at man tabte sagen i Landsretten. Egeskoven samme sted er blevet ryddet
for krat og skal nu hegnes for at kunne afgræsse den. Desværre er de 2, der
ville betale og stå for afgræsningen sprunget fra. En ny løsning er på vej. Sag
om opsætning af en 15 meter høj vindmølle ved Glenstrup Sø bekymrer. Ikke
som enkeltsag men hvis det danner præcedens for en skov af vindmøller ved
søen. Sagen er dog ikke anket. Mariager. Intet nyt
Projekt- og emnegrupper:
Miljø:
Affald: Evaluering af affaldsindsamling
Hobro: Alt for få deltagere, men flot repræsentation fra rollespilsefterskolen.
Der var til gengæld masser af affald. Hadsund: 77 personer samlede i Hadsund og småbyer 530 kg affald. Arden: Mogens Hedegaard melder fra som
koordinator til næste gang. MP og AP overtager koordineringen. MP sørgede
for at få stof på hjemmesiden. Mariager: Alt for få deltagere. Evalueringsmøde i koordineringsgruppen torsdag den 14.4.
Husdyrbrug: Der har tilsyneladende været en del sager. Niels vil som
medlem af husdyrgruppen give en orientering.

Her er en kort oversigt over, hvad der er sket på husdyrfronten siden
sidste bestyrelsesmøde 17/1-11:
Vi har modtaget 24 nye sager og 5 (vundne) afgørelser:
o

§12: Søkærvej 6, Lundgård Hedevej 36, Møgelholtvej 39,
Ouevej 22, Brohusvej 31,

o

§11: Høndrupgårdsvej 11, Haslevgårdeskovvej 34, Truehøjvej 9,
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o

§10: Rørsangervej 54 (mink),

o

§16: Blåkildevej 57, Storarden Byvej 11, Vester Skovhusvej
2, Storkedamsvej 3, Storarden Byvej 11, Lundgård Hedevej
34, Hedegårdevej 47, Smedehøjvej 1, Skelvej 9, Borgervej 34,
Oplevvej 1, Houtvedvej 18, Houtvedvej 28 og Præstegårdsvej 3, Døstrupvej 76,

o

Afgørelser fra NMKN: §16 Borupvej 11 ophævet, §11 Milmosevej 18 ophævet, §16 Hedemarken 18 ophævet, §16 Døstrupvej 136 ophævet, §12 Rævebakkevej 1 ophævet,

Vi har sendt følgende 3 høringssvar:
o

§12: Søkærvej 6, Lundgård Hedevej 36, Brohusvej 31,

Vi har sendt følgende 5 endelige og 7 foreløbige klager:
o

§12: Lundgård Hedevej 36, Ouevej 22, Brohusvej 31,

o

§11: Haslevgårdeskovvej 34 (burde være §12), Truehøjvej
9,

o

§10: Rørsangervej 34 (mink) foreløbig,

o

§16: Skelvej 9 foreløbig, Borgervej 34 foreløbig, Houtvedvej
18 foreløbig, Houtvedvej 28 foreløbig, Oplevvej 1 foreløbig,
Præstegårdsvej 3 foreløbig

VVM: Placering af det nye renseanlæg er blevet ændret (i hvert fald
ifølge en avisartikel)
Lounkjær netop godkendt af byrådet til placering. Samtidig arbejdes der på
fra kommunal side at placere anlægget ved /i Ravns Graner ved Hadsund. Vi
finder Ravns Graner er et udmærket forslag.
Kommuneplan mv: Plan for Strategi og Udvikling. Ref. møde 2. marts.
OG har deltaget i et orienterende møde, hvor flere ting blev debatteret. Det
hele kommer senere til høring. Foreløbig ser meget af det godt ud.
Agenda 21:
Vandløb:
En lodsejer ved Støttrup Bæk har fået tilladelse til forbedring af bækken,
men han har ikke udført det efter reglerne. Resultatet er en ødelagt bæk,
der nu skal genoprettes, og en dambruger der er vred, da han ikke blev underrettet.
Klima:
Golf: Kaj fortæller at der stadig er gang i gryden, men ingen afgørelse fra
Statsforvaltningen
Vand- og naturplaner: Evaluering
KN gennemgik hvad der var kommenteret og sendt
Fredning: Evt. fredning af et område ved Hadsund syd og Revsbæk.
Møde og besigtigelse ved DN fredningsmedarbejder i maj.
Der ses på en enkelt fredningsmulighed
Andet.
MP og AP deltager i en hareoptælling sammen med andre i Mariagerfjord
Kommune. De opfordrer interesserede til at melde sig.
Fælles temaer og projekter:
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Grønt Råd: Ref. sidste møde 3.2.11. Planlægningsmøde med Teknisk afdeling om Låenhus, Løvdal og Ajstrup. Nye GPS markeringer. Samarbejde
med Mariagerfjord Natur- og Kulturcenter.
Der er ikke kommet referat fra mødet. Der skal udarbejdes en ansøgning til
kommunen vedrørende stiprojektet og affaldsprojektet. Astrup folderen er
kommet som udkast. Låenhusruten og Løvdalturen blev præsenteret. Det blev
igen pointeret, at der også skal være områder med fred. Mariagerfjord Naturog Kulturcenter var i gang med at arrangere pilgrimsruter.
Status/forslag til projekter:
DN Nettet og hjemmesiden: Evt. nyhedsbrev, e-mail adresser?
Vi bør bruge DN nettet meget mere og kommentere.
Vedrørende hjemmeside: MP har overtaget webmasterjobbet. Vi debatterede
bl.a. hvem hjemmesiden skal henvende sig til, hvordan vi får stof til siden og
hvordan vi får brugere af siden. Der skal være et fast punkt på dagsorden vedr.
indhold til hjemmesiden.
Andet:
AP har aftale med op til flere lodsejere vedrørende en sti ved Store Blåkilde, således der bliver en rundtur.
Arrangementer (evaluering eller tilrettelæggelse af ture, møder o.lign.):
Turplanlægning: Nye ture i efteråret.
Deadline til Natur og Miljø er den 5. juni og til Liv i fjorden den 16. maj. Arrangementer sendes til FJU.
Eksterne (referat af afholdte arrangementer, tilmelding til kommende møder, kurser, ture osv.): Rep.møde, Samrådsmøde.
SGM, KE og FJU deltager i repræsentantskabsmøde.
Samrådet arrangerer høslet kursus og botanikkursus inden sommerferien og
kogræsser kursus i efteråret.
Andre:
Fjordens dag den 11. september. Mogens Hedegaard vil ikke længere stå til rådighed som DN repræsentant. Der var ingen der meldte sig til at overtage.
Eventuelt, herunder næste møde:
Næste møde den 15. juni i Mariager

For DN Mariagerfjord
Med venlig hilsen
Frans Julin
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