Mariagerfjord den 14. september 2011

Referat for afdelingsbestyrelsesmøde
den 13. september 2011
Tid: Kl. 19 - Sted: Hos Frans Julin, Wilh. Jensensvej 20, Hobro
Til stede: Ole Guldberg (OG), Kaj Edlund (KE), Lasse Gundesen (LG),
(AP), Mona Phipps (MP)

Frans Julin (FJU), Alan Phipps

Afbud: Svend Grønkjær Madsen (SGM), Anders Borgen (AB),Kaj Petersen (KP), Kaj Nissen (KN), Mads
Hvam Bjerregaard (MHB)
(Af hensyn til forplejning, blev det vedtaget at afbudsbeskeder i fremtiden sendes både til Ole og værten
for mødet.)
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer. Godkendelse af dagsordenen og referater af bestyrelsesmødet den
15.6.2011.
Kaj E. blev valgt til ordstyrer. Dagsordenen og referater af bestyrelsesmødet den 15.06.11 blev godkendt uden bemærkninger.
2. Meddelelser og kort gensidig orientering om andre emner end nedenstående.
Pennina: OG sendte en mail for 3 uger siden og spurgte om hvordan Pennina og DN kunne hjælpe
hinanden. Der er ikke kommet noget svar. Der gøres ikke mere fra vores side foreløbigt.
Film: Hans Flou har lavet en film ”Natur og Kultur ved Mariagerfjord” der viser en rejse op ad fjor den fra Als til Hobro. Filmen varer 24 min og handler om naturen, kulturbygninger og friluftslivet
langs fjorden. Vi vil gerne bruge den til et arrangement på et senere tidspunkt.
Den store kystvandring: Den finder sted søndag den 10. juni 2012. Vi har foreslået stien imellem
Hobro og Bramslev Bakker og Nordsøstien ved Hadsund.
Refusion af afd’s udgifter: Ole, Alan, Svend og Kaj E. kan underskrive udgiftsskemaerne. Skemaet og retningslinierne findes på DNs Frivilligside.
3. Interessegrupper. Orientering og evt. drøftelse af væsentlige sager:
a. Geografiske grupper:
Arden (Nordgruppen). Et møde blev holdt d. 1. sept. 2011. Der var kun fire deltagere og ingen afbud. Gruppen arbejder videre med at finde flere aktive frivillige.
Hadsund (Østgruppen). Ingenting.
Hobro (Vestgruppen).
· I løbet af sommerferien blev en stor kunststen ulovligt sat op på Sildehagen. Der er dog arrangeret møde om fjernelse af stenen igen da det er et fredet område.
· DN ser på en lokalplan sag, vor der planlægges byggeri på et yngleområde og korridor for stor
vandsalamander.
· I en §3 sag har kommunen givet dispensation til udvidelse af et husdyrbrug. Udvidelsen vil gå
ud over en hængesæk. DN har klaget, men der er tvivl om hvilke tal der bruges, og det kan betyde at vi taber sagen.
· Efter 2 ½ år skulle Randersvej landzone sag være afsluttet, men den er blusset op igen.
OG noterede at Miljø og Teknik Udvalget har igangsat en oprydningskampagne i det åbne land.
Mariager (Sydgruppen). Ingenting.
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b. Projekt- og emnegrupper:
1) Miljø: Testvindmøller serie O: Staten havde foreslået et område ved Helberskov/Odde som
teststed for de 200-250 m høje vindmøller. Kommunen har afvist det.
2) Husdyrbrug: Ny aftale med sekretariatet. Status. Sekretariatet skulle screene alle vore husdyrsager, og holde os orienterede. Det bliver vi ikke. En mail fra den 18. juli forklarer hvad vi
blev enige om med Sekretariatet, men situationen virker uklar nu. Ole vil kontakte dem igen. Der
er intet nyt om et husdyrsags kursus i Samråds regi.
3) VVM: Intet? Intet.
4) Kontakten til kommunen. Vestgruppen er ikke tilfredse med den behandling de får fra en medarbejder i kommunen. DN-Mariagerfjord vil klage til de overordnede.
5) Agenda 21: Intet? Intet.
6) Vandløb: Naturgenopretning Østerkær Bæk (evt. også Sønderkær Bæk og True Sø),
møde 8.9.11. Kommunen ansætter et konsulent firma til at udarbejde en projektbeskrivelse for
den 3,4 km lange strækning.
7) Klima: Klimastrategi 2011. (jfr. dagsorden UTM 5.9.11). Der er kommet et ambitiøst forslag
fra Teknisk Udvalg om Mariagerfjords fremtidlig klimastrategi. Det findes på kommunens hjemmeside.
8) Golf. Hobro golfklub har flyttet hul 17 p.g.a. problemer med naboerne. Den nye placering er tilsyneladende inden for en gravhøj beskyttelseszone. Der er klaget til kommunen.
9) Fredning:
Alstrup Krat. Endelig fredet. Inden 2 år skal kommunen komme med en plejeplan.
Område ved Hadsund. Kommunen vil ikke være med til at rejse en fredningssag. DN rejser
sagen selv.
Plejeplan Ajstrup. Der er ingen plejeplan endnu. Kommunen siger der kommer en til efteråret.
Fredningstjek. Vi er blevet opfordret af Sekretariatet, til at undersøge om fredningskendelserne
er overholdt i udvalgte områder. En formular benyttes i feltet og data overføres derefter elektro nisk. Lindale, Ajstrup, Kielstrup Sø og Hobro Skov blev udvalgt.
Formidling Lindale. Der mangler en folder, nye tavler og sti afmærkninger. Sydgruppen vil arbejde med det.
10) Arv. Forslag til projekter udbedes. Flere mulige projekter blev nævnt eller fremlagt, fra små
lokale initiativer til større grønne partnerskaber. Det blev vedtaget at forslag, med budget, sen des til Ole inden den 31. december 2011. Projekterne vil blive vurderet på det første bestyrelsesmøde i 2012.
11) Råstofplan. I planen nævnes flere interesseområder bl.a. Sdr. Onsild og Gunderup. Der findes
allerede områder med råstof nok til at forsyne kommunen. Forsyninger skal være så lokale som
muligt. Eksport af råstof ud af kommune vil føre til øget tung trafik.
12) Naturgenopretningsprojekt Kastbjerg ådal (Stier). Ole har kontaktet Naturstyrelsen Ålborg og sendt alle forslag til stier, og spurgt hvad der nu skal ske. Ingen svar indtil videre.
13) Naturkortplanlægning med kommunen. Link til skemaer: http://www.natursty-

relsen.dk/Naturbeskyttelse/National_naturbeskyttelse/Paragraf3/Naturkvalitetsplanlægning/
Ole, Mona og Alan var ude med kommunen at se hvordan de laver §3 område kontrol. Mariagerfjord er i et pilotprojekt (2011-2013) hvor områdernes tilstand skal kontrolleres. Kommunen forventer at der kommer mange sager ang. misligholdelse af områderne. Derefter skal der
være et 10-års kontrol cyklus. De kortlagte arealer findes på http://naturdata.dk/search.aspx
14) Andet. Intet.
4. Fælles temaer og projekter:
a. Grønt Råd: Referat 8.911. Referatet er sendt ud med mail.
Ny sti ved Ø. Hurup. Ole anbefalede en tur på den nye sti, der starter ved parkeringspladsen
nord for Øster Hurup.
b. Status/forslag til projekter: Miljømilliarden, Grønne partnerskaber, LAG Himmerland.
Intet.
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c. DN Nettet og hjemmesiden. Mona. Der var tekniske problemer med det første nyhedsbrev,
men det skulle være ok nu. Det næste nyhedsbrev udsendes inden slutning af september. Frist for
at sende indlæg til Mona er mandag, den 19. september. Følgende indslag blev lovede:
Kommende årsmøde (Ole), Naturens Dag i Stinesminde (Alan), Naturpleje/Fredninger (Ole),
Østeskoven/Stien (Frans), Golf (Kaj E.).
Forslag fra Mogens (jfr mail 2.9.11). Mogens forslag om at lave et elektronisk spørgeskema til
at undersøge aktivitetsniveauet hos de registrerede aktive frivillige, blev hilst velkommen. Bestyrelsens medlemmer er villige til at afprøve den inden den bliver brugt på andre. Ole vil kontakte
ham.
d. Andet. Intet.
5. a) Arrangementer (evaluering eller tilrettelæggelse af ture, møder o.lign.):
Årsmøde: Foredragsholder: Rene la Cour Sell. Dirigent: Jörn Eskildsen.
Sted? Årsmødet holdes i Hobro torsdag d. 17. November 2011 (en mail er i dag d. 14.09.2011
indkommet fra Frans: Årsmødet holdes på Teaterrestauranten i Hobro)
Annoncering: Hjemmeside, nyhedsbrev, lokalaviser? Der annonceres i det nyhedsbrev der
udsendes i slutningen af September 2011 og på WWW.dn.dk-Mariagerfjord. Der skal ikke annonceres i de lokale aviser.
Emner til årsberetning. Interessegrupperne opfordres til at sende emner til Ole.
Valg: Frans Julin, Alan Phipps, Lasse Gundesen, Kaj Petersen + suppleanter. Frans, Alan
og Lasse bekræftede at de stiller op igen. Ole vil kontakte Kaj Petersen.
Mere? Intet.
b) Turplanlægning: Ole opfordrede de geografiske grupper til at arrangere en tur til efterår/vinter.
Indberetningsfrist for Natur og Miljø findes i bladet.
c) Eksterne (referat af afholdte arrangementer, tilmelding til kommende møder, kurser, ture osv.):
Intet
d) Andre:
Ref. samrådsmøde 3.9. Mødet behandlede bl.a. DNs nye skovpolitik, Vindmøller og DNs Kyst Politik. Referatet er sendt ud.
Landsdelstræf Ålborg 5.11. Endags møde (ca. 10 – 17). Åben til alle bestyrelsesmedlemmer.
Forslag til dagsordenen sendes til Ole. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til DNs Præsident, Direktør og medlemmer af forretningsudvalget.
Husdyrsbrugskursus? Måske bliver det til noget, men det er ikke fastlagt endnu.
6. Eventuelt, herunder næste møde. Næste møde er tirsdag den 17 januar 2012 kl. 19.00 hos Mona
og Alan Phipps, Møldrupvej 41, ved Astrup, 9510 Arden

Referent: Alan
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