Mariagerfjord den 20. januar 2009

Beslutningsreferat af afdelingsbestyrelsesmøde den 20. jan. 09
Tid: Kl. 19 - Sted: Hos Ole Guldberg, Oxendalen 24, Mariager
Deltagere: Ole Guldberg (OG), Kaj Edlund (KE), Svend Grønkjær Madsen (SGM), Mogens Hedegaard
(MH), Lasse Gundesen (LG), Kaj Petersen (KP), Frans Julin (FJU), Kaj Nissen (KN), Frede Andersen (FA),
Jens Chr. Rohde (JCR), Anders Borgen (AB),
Fraværende: Henrik Wessel Fyhn (HWF), Børge H. Larsen (BHL), Steffen Elmose (SE), Kirsten Hjarnø
Mathiassen (KHM),
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsordenen og referater af bestyrelsesmødet den 22.10.2008: Godkendt
2. Meddelelser og kort gensidig orientering om andre emner end nedenstående: Ole orienterede om meddelelse fra NKN
3. Interessegrupper. Orientering og evt. drøftelse af væsentlige sager:
a. Geografiske grupper (Arden, Hadsund, Hobro og Mariager): Arden v/MH: Intet vigtigt at
berette. - Hadsund v/SGM: Omtalte Hadsund Skoles Eksperimentarium. - Hobro v/FJU: Orienterede om anmeldelse af en afbrænding ved Gettrupvej, sti ved tidl. rest. Skoven, anmeldelse af
ulovlig skiltning, forløbet af Grønt Partnerskab, påbud til Kirketerp (i Onsild Ådal) – Mariager
v/OG: Orienterede om LP-høring, klage til NKN vedr. grusgrav i Gunderup
b. Projekt- og emnegrupper:
1) Miljø: Intet
2) Affald: Planlægge affaldsindsamling 19.04.09. Oluf Damtoft indgår i Grønt Råds arbejdsgruppe, ”Mariagerfjord – en ren kommune”. Flere deltagere efterlyses: MH
orienterede om Grønt Råd og MFK's hidtidige forberedelser. KE er koordinator i Hobro.
3) Husdyrbrug: MH orienterede om status.
4) VVM: Intet
5) Kommuneplan mv: OG orienterede om vigtigheden af emnet, som forventes at blive meget
omfattende. Derfor vil han udsende genveje (links) til det materiale, der allerede er tilgængeligt på MFK hjemmeside.
6) Agenda 21: Intet
7) Vandløb: 4 vandløbssyn i Mariager afviklet. Hvilke vandløbssyn ønsker vi at være
med på i år: OG orienterede om forløbet. Den ansvarlige ved MFK i afdelingen Natur og
Grundvand er Jens Peter Neergaard Rasmussen, som kan kontaktes direkte på 9711 3623 eller jepne@mariagerfjord.dk. OG kontakter MFK med vore ønsker og mhp. eventuelt at få en
plan for fremtidige vandløbssyn.
8) Klima: OG orienterede om det hidtidige forløb og Grønt Råds medvirken. Vi bør overveje,
hvorledes vi er med til at følge op på de tiltag, der allerede er igangsat (lokal klimakonference (MFK) og klimatopmøde (DN) i uge 37, Udstilling i Øksnehallen i København (CPHCO2009)
den 2.-6./12-09)
9) Golf: KE orienterede om status i denne ”evige” sag
10) Vand- og naturplaner: Planlægge hvordan vi skal gribe det kommende arbejde an:
Endnu kendes tidsplanen ikke, men KN vil udarbejde et udspil.
11) Andre: MH orienterede om sin deltagelse i 2-dages EU-konferencen AGWAPLAN i Herning.
Landbruget er meget aktivt, og har udarbejdet FRIVILLIGE retningslinier for forbedret udnyttelse af N og P og dermed mindre forurening af vandmiljøet. Planerne vil være vanskelige at
implementere i hele landet, og det vil under alle omstændigheder tage lang tid uden lovgiv-
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ning. - OG og MH orienterede om deres møde med AgriNord (Hobro Landboforening). Det
væsentlige udkomme var vores forslag om sammen med AgriNord at udarbejde et administrationsgrundlag for husdyrbrugudvidelser til MFK. Det vil AgriNord tænke nærmere over.
4. Fælles temaer og projekter:
a. Grønt Råd: Ref. sidste møde + møde med UTM. Stier, affald, bustur: OG orienterede kort
og henviste til referatet på DN Nettet. OG omtalte forberedelsen til sti-registrering i Løvdal skoven og ifm. Hærvejen
b. Status/forslag til projekter: Miljømilliarden, Grønne partnerskaber, LAG Himmerland:
referat af møde med SNS Himmerland, 24.11.08. Steffen er i gang med projektideer i
Mariagerområdet: OG omtalte orienteringsmødet ved SNS Himmerland. Bortset fra Grønt Partnerskab om MFK's skove, er vi (endnu) ikke involveret i nye projekter.
c. Kontakt til Naturskolen: Intet nyt
d. DN Nettet og hjemmesiden: MH orienterede kort. Der er endnu ingen forbedringer på DN Nettet, men der arbejdes hårdt på det.
e. Fredninger (hjemmeside), formidling af fredede områder: OG orienterede om at DN-projektet er forsinket.
f. Andet: e-mail adresser. Nyhedsbreve, hvor ofte? Webmaster? Mogens truer med at forlade jobbet. En afløser skal findes: MH beskrev kort, hvilke IT-opgaver han i øjeblikket varetager. MH skal lave en beskrivelse af opgaverne til sin efterfølger.

5. Arrangementer (evaluering eller tilrettelæggelse af ture, møder o.lign.):
a. Turplanlægning: Deadline for næste Natur og Miljø: 14/4-09
b. Eksterne (referat af afholdte arrangementer, tilmelding til kommende møder, kurser,
ture osv.): Intet
c. Andre: Intet
6. Eventuelt, herunder næste møde: Næste møde tirsdag den 14/4-09 i Hobro.
Mødet varede til ca. kl. 22.45

Referent:
Mogens Hedegaard, sekretær
Skovbovej 52, Krogen, 9500 Hobro
Tel.+45 9640 5060. E-post: mh@dn-mariagerfjord.dk
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