
Mariagerfjord den 19. juni 2009

Beslutningsreferat for afdelingsbestyrelsesmøde den 16/6-09

Tid: Kl. 18 - Sted:  Lånhus, Lånhusvejen 8, Valsgård, 9500 Hobro
Deltagere: Ole Guldberg (OG), Kaj Edlund (KE), Svend Grønkjær Madsen (SGM),  Mogens Hede-
gaard (MH), Lasse Gundesen (LG), Kaj Petersen (KP), Frans Julin (FJU), Kaj Nissen (KN), Jens Chr. 
Rohde (JCR), 
Afbud: Anders Borgen (AB), Kirsten Hjarnø Mathiassen (KHM), Børge H. Larsen (BHL),
Fraværende: Frede Andersen (FA), Henrik Wessel Fyhn (HWF), Steffen Elmose (SE)

Inden mødet gik vi en tur i området, fra kl. 18 til ca. 20 (se vedhæftede fotos)

Endelig dagsorden:
 1. Godkendelse af dagsordenen og referater af bestyrelsesmødet den 14/04-09: Godkendt. 

KE udpeget til ordstyrer, MH udpeget til referent.

 2. Meddelelser og kort gensidig orientering om andre emner end nedenstående: KN orien-
terede om ”Natur i Mariagerfjord Kommunes skove”. LG henviste til møde om og deadline for for-
slag til det nye rensningsanlæg annonceret i dagens ugeaviser.

 3. Interessegrupper. Orientering og evt. drøftelse af væsentlige sager:
 a. Geografiske grupper (Arden (Nord), Hadsund (Øst), Hobro (Vest) og Mariager (Syd)): MH: 

LP34 Rockwool, Ø. Doense – Ny screening af og klagefrist for LP29 Hjerritsdal Golf – SGM: 
Orienterede om reklamer på container – Rørlægning af vandløb ved Lystrupvej. - FJU: LP28 
Digterparken høringssvar har ikke haft virkning, men NKN efterlyser bemærkninger fra MFK – 
Onsild Ådal-sagen arbejdes der på – Østerskov-stien skal retableres nu – Skiltesag langs Ran-
dersvej delvist løst – Nyt vandværk ved Skellerup – OG: LP ved Assens kan ikke ankes – Kul-
tivering af engareal ved Maren Mølle Bæk, OG kontakter Fredningsnævnet – Søren Schnack 
meldt til kommunen for tæt pløjning ved Stevnskær Bæk.

 b. Projekt- og emnegrupper:
 1) Miljø: Vandindvinding til saltproduktion. KN orienterede om kritisk høringssvar.
 2) Affald: 

 a) Evaluering Affaldsindsamling: Møde med kommunen den 5/5-09 (MH, KE, LG). Af-
faldsgruppen tager sig af affaldsindsamlingen, fremover vægte på indsamlingssteder-
ne, materialer og økonomi til rådighed i god tid (min. 1 uge før)

 b) Projekt Ren Kommune: Oluf Damtoft opfordres til at samle en gruppe.
 3) Husdyrbrug: 

 a) MKN har ophævet og hjemvist tilladelse til MFK genopførelse af nedbrændt stald Nr. 
Onsildvej 44.

 b) Intet høringssvar 27/4 til Ouevej 14. Klagefrist er den 14/7-09. 
 c) Ingen DN-klage 19/5 over Hobrovej 67. DOF klagede. 
 d) UTM afslog, ØKU godkendte miljøgodkendelse til Stubberupvej 9. Byrådet behandler 

25/6-09.
 e) MFK afslag til Nybrogårdsvej 59.

 4) VVM: Intet.
 5) Kommuneplan mv.: OG opfordrer kraftigt til at forberede foreløbige kommentarer, men 

afventer høringsfase 15/7 – 16/9-09. Henvisning til brev fra Nina Larsen Saarnak (ved-
hæftet). OG henviste til ”Vejledning om høringssvar til kommuneplanen” på DN Nettet 
(vedhæftet)
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 6) Agenda 21: Intet.
 7) Vandløb: Intet.
 8) Klima: 

 a) Orientering om klimauge: MH orienterede om forberedelserne til uge 37, som MFK 
har udnævnt til ”Klimauge” med ”Fjordens Dag” som det afsluttende klimaks. Men 
kommunen har afsat for få ressourcer til forberedelserne. Derfor har Kirsten Hjarnø 
og MH taget initiativ til et møde med erhvervschef Torben Ladefoged for at aktivere 
erhvervenes medvirken til Klimaugen. Det beskedne resultat er, at CEMTEC stiller foy-
eren til rådighed for klimarelaterede udstillinger hele ugen, herunder om brintteknolo-
gien. MH har desuden talt med Vestergård Biler A/S og Ole Grønlund A/S uden større 
held indtil videre.
By&Land og DN Mariagerfjord har sammen arrangeret et foredrag onsdag den 9/9-09 
(efterfølgende flyttet til 8/8-09) kl. 19 på CEMTEC med Christian Poll, DN, med em-
net: ”Lokal indsats for bedre klima”.
MH har endvidere – uden held - foreslået såvel Erhvervsrådet som kommunen at få 
meteorolog Jesper Teilgaard til at holde klimaforedrag torsdag den 10/9, hvor han er i 
Aabybro om formiddagen.

 b) Lokalt klimatopmøde: Deltagere fra DN Mariagerfjord er OG og MH og evt. 2 mere. 
OG og MH deltager i planlægningsmøde fredag 19/6-09, kl. 11, ved kommunen med 
Sine Beuse Fauerby, DN, som er leder af det Lokale Klimatopmøde (LKT) fredag den 
11/9-09, kl. 9 – 15.
KN spørger om han kan få gymnasieelever med på topmødet.
Foreløbige program, invitationer, deltagerlister og klimatilbud sendes til bestyrelsen 
efter mødet 19/6-09.

 9) Golf: KE: Orienterede. Overværede 1½ t debat på byrådsmødet – Hegnssyn har pålagt 
golfselskabet udgiften til levende hegn i skel – Afventer referat af UTM-mødet inkl. besigti-
gelse 15/6. Frygter at golfgruppens ”mangelliste” (”Huskeliste til besigtigelse” er vedhæf-
tet), som er sendt til politikere og forvaltning, ikke er helt afklaret.

 10) Vand- og naturplaner: Afventer
 11) Andre: NKN afvisning af sag om et levende hegn ved Mariager. OG kontakter Fred-

ningsnævnet. – MH besigtiger gentagen giftsprøjtning på Kielstrup vejen – Overskud på 
500 kr. fra Tofte Skov turen gemmes af SGM til senere brug. 

 4. Fælles temaer og projekter:
 a. Grønt Råd: OG refererede kort møde 14/05-09, herunder stiprojekt. FJU fremhævede beho-

vet for ”stilleområder” uden færdsel. Medlemmerne af Grønt Råd påtager sig stort set ikke ar-
bejdsopgaver, f.eks. ifm. rådets egen ”Ren Kommune” kampagnen.

 b. Status/forslag til projekter: Miljømilliarden, Grønne partnerskaber, LAG Himmer-
land: Intet nyt til trods for, at der er meget store økonomiske midler til rådighed for pro-
jekter i landdistrikterne.

 c. Kontakt til Naturskolen: Intet. Efter vores opfattelse vil en bestyrelse kunne være behjæl-
pelig med at søge penge til forbedringer og udbygning (eksempel: Boldrup Museum).

 d. DN Nettet og hjemmesiden: Webmaster. Stadig ikke fundet afløser. Vedligeholdelsen af 
den elektroniske kommunikation i afdelingen bør ikke skilles i flere dele (hjemmesiden 
www.dn-mariagerfjord.dk, mailserveren nn@dn-mariagerfjord.dk, vedligeholdelse af dn-net-
tet.dk/mariagerfjord, servicering af postkassen mariagerfjord@dn.dk). Derimod kan alle de 
normale sekretæropgaver pålægges en anden person, ligesom det er urimeligt, at det alene 
er sekretæren, der skriver f.eks. afdelingens nyhedsbrev ”NYT fra DN Mariagerfjord”, presse-
meddelelser, arrangementsbeskrivelser og opdaterer de elektroniske arrangementsoversigter 
(dn.dk, naturnet.dk, livifjorden.dk) og kalenderen (dn-mariagerfjord@gmail.com)

 e. Kontakt til kommunen, møde Preben Christensen: OG orienterede om oplæg til møde 
med PC og Maarup i næste uge

 f. Andre: Intet

 5. Arrangementer (evaluering eller tilrettelæggelse af ture, møder o.lign.):
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 a. Turplanlægning: Næste deadline til Natur og Miljø er 15/7-09. Udover foredraget den 9/9-
09 (se pkt. 8.a. herover) har vi sammen med By&Land arrangeret et foredrag med arkitekt, 
adm. direktør Søren Daugbjerg, om "Design - en bevidst strategi for bæredygtighed" den 
27/10-09, kl. 19, på CEMTEC, Hobro. 
MH undersøger om naturvejleder Marianne Hald i efteråret vil guide en offentlig tur ved Lån-
hus. 
Lokalgrupperne sender tid og sted og kort beskrivelse af eventuelle arrangementer i efteråret 
til MH så vidt muligt senest den 13/7-09.
Til Fjordens Dag søndag den 13/9-09 skal vi selv finde på noget, da vi ikke kan få udstil-
linger eller lignende fra DN. Husk temaet er bæredygtighed og Klima. MH arrangere (den 
sædvanlige) CO2-fri vandretur i Løvdal Skov. SGM arrangerer bæredygtig cykeltur i Hadsund. 
OG melder tilbage efter lokalmødet, hvad man finder på i Mariager. Hobrogruppen har 
meddelt at den ikke kan bidrager, hvilket gruppen dog alvorligt bør overveje endnu en gang 
(mail fra DN's præsident om Naturens Dag den 13/9-09 vedhæftes til inspiration)

 b. Eksterne (referat af afholdte arrangementer, tilmelding til kommende møder, kurser, ture 
osv.): KE oplyste at der er planlagt Samrådsmøder lørdag den 19/9 i Brønderslev og mandag 
den 26/10 i Tylstrup, desuden et kursus i  landbrugssager i uge 35. 
MH orienterede kort om sin deltagelsen i MFK Workshop den 14/6-09 på Nilles Kro i Såby.

 c. Andre: 
 1) Fastsættelse af dato for årsmøde.: Tirsdag den 24/11-09, kl. 19, i Hadsund. Underhol-

dende indslag skal overvejes.
 2) Valgmøde: TV2 Nord Hobro og Charlotte Rørth har meldt fra. MH reserverer salen i Arden 

Kulturhus en aften i uge 45 og meddeler datoen til de politiske foreninger i kommunen. Vi 
skal have fundet en ordstyrer (ideelle forudsætninger: Kvindelig, ”Good looking”, ”hurtig i 
pæren”, handlekraftig og kontant).

 3) Indberetning af arrangementer med overnatning i 2008 aht. Forsikring.: Ingen

 6. Eventuelt, herunder næste møde: Næste afdelingsbestyrelsesmøde er torsdag den 3/9-09, kl. 
19 – 23, i Hadsund (efterfølgende ændret til 31/8-09).

Mødet at vare til ca. kl. 23.15

Referent for DN Mariagerfjord
Med venlig hilsen

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