Mariagerfjord den 30. marts 2010

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 13. april 2010
Tid: Kl. 19 - Sted: Arden
Deltagere: Ole Guldberg (OG), Kaj Edlund (KE), Svend Grønkjær Madsen , Lasse Gundesen (LG), Anders
Borgen (AB), Kaj Petersen (KP), Frans Julin (FJU), Kaj Nissen (KN), Frede Andersen (FA).

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer: Kaj Edlund
2. Godkendelse af dagsordenen og referater af bestyrelsesmødet den 13.01.10
ingen bemærkninger
3. Sekretær- og webmasterfunktioner. Hvordan går det?
Frans har været til instruktion hos Mogens. Der er endnu ikke sket det store på nettet, men tilsyneladende fungerer det.
4. Meddelelser og kort gensidig orientering om andre emner end nedenstående:
Gitte Raja Bukhave har sendt er forespørgsel om opdyrkning af et overdrev ved Stubberup. Mogens
har svaret. Ole checker, om Mogens har anmeldt forholdene til kommunen.
Alan Phipps fra Uganda har et mindre landbrug ved Villestrup, og vil bruge det til naturområde. Han
efterspørger en samarbejdspartner til projektet. Ole har henvist ham til Skov og Naturstyrelsen.
Der er problemer med færdselsregler for stien ved Låenhus. Ole arbejder med sagen.
5. Interessegrupper. Orientering og evt. drøftelse af væsentlige sager:
a. Geografiskelad grupper (Nord (Arden), Øst (Hadsund), Vest (Hobro) og Syd (Mariager):
Intet nyt fra Arden.
Hadsund arbejder stadig med skiltesagen. Kommunen reagerer ikke, så Hadsund ønsker at udarbejde
en politianmeldelse. Ole har et møde med Preben Christensen, og vi prøver den mulighed først,
inden vi skrider til politianmeldelse. Hadsunds tur til Lounkær i maj er ikke kommet med i naturguiden, så vi indrykker en annonce i Hadsund Folkeblad.
Hobro har fået svar og har tabt VVM-sagen om Digterparken. Der er endnu ikke kommet svar på lokalplanen. Frans checker, om den er med i Kommuneplanen. Retssagen om ”stien i skoven” er
foreløbig udsat til juni. Der er i 2008 opført sheltert ved Glenstrup Sø uden tilladelse. Frans spørger jævnligt Kommunen, men der er fortsat ingen reaktion. Også henkastning af affald har ligget
i over to år, uden at kommunen gør noget. Ole tager det op på mødet med Preben Christensen.
Mariager Camping har fået afslag på en ansøgning om at omlægge en vej indenfor standbeskyttelseslinien. Der går rygter om, at der skal deponeres noget i Dania Kridtgrav. Kommunen ved ikke
noget om det. Vi holder øjne og øre åbne. Kaj Petersen checker, om der er spredes gødning i
kridtgraven. Sødisbakke vil nedlægge en fredsskov for at bygge boliger. Vi klager ikke.
Ved Kongsdalsudstykningen er der fældet et bælte af krat for at forbedre udsigten. Krattet ligger på
Kommunens jord udenfor lokalplanområdet. Ole spørger Lise Frederiksen fra Kommunen, om der
er noget vi kan gøre. Endvidere klager vi til Miljøcenteret.
b. Projekt- og emnegrupper:
1) Miljø: Det nye renseanlæg kan ikke ligge ved Havnø. Det ender nok med en placering nær
det eksisterende anlæg. Vi afventer.
2) Affald: Mogens tager en runde sidst på ugen med udstyr.
3) Husdyrbrug: Mogens har anket en sag ved Arden.
4) VVM: intet
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5) Kommuneplan mv: Kommuneplan offentliggjort 24.03.10. Ankefrist vedr. retlige forhold 4
uger, dvs. 21.04. Ole kører videre med Hadsund syd. Kommunen har ændret signaturer på
kortmaterialet i kommuneplanen. Vi inddrager det i den retslige klage.
6) Agenda 21: intet
7) Vandløb: intet
8) Klima: Ole holder et møde med Preben Christensen om status.
9) Golf: Vi har sendt et brev 2. februar, med svar 11. februar om, at vi får svar snarest. Der er
fortsat ikke kommet svar! Ole tager det med til mødet med Preben Christensen.
10) Vand- og naturplaner: Vi afventer offentliggørelse. Kaj N. delegerer ud, når de kommer.
11) Fredninger. Alstrup Krat er nu blevet fredet, men den bliver anket mht. nogle detaljer. Ajstrup fredningen går sin gang med hensyn til flytningen af parkeringsplads og etablering af
skiltning. Der er behov for pleje.
6. Fælles temaer og projekter:
a. Grønt Råd: Referat af møde 11.02 er rundsendt. Der afholdes Fællesmøde i Skørping 27.04.
b. Status/forslag til projekter: Der er oprettet en følgegruppe for genopretnignen af Kastbjerg
Ådal.
c. Kontakt til Naturskolen: Intet nyt.
d. DN Nettet og hjemmesiden: Se punkt 3.
e. Andet: Intet
7. Arrangementer (evaluering eller tilrettelæggelse af ture, møder o.lign.):
a. Turplanlægning: Ture 2. halvår 2010: tur til Kongsvad Mølleå i september. Mogens laver måske
noget i Arden. Kastbjerg Ådal i 24/8. Fjordens Dag 12/9. Onsild Ådal den 1. maj. Send flere til
Frans.
b. Eksterne : intet
c. Andre: Samrådsmøde 10.04: Ingen deltog herfra. Landsdelstræf 28-29. maj.
8. Eventuelt, herunder næste møde: Onsdag 9. juni i Hadsund

referent: Anders Borgen
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