
Mariagerfjord den 7. oktober 2009

Beslutningsreferat for afdelingsbestyrelsesmøde den 31/8-09

Tid: Kl. 19 - Sted: Hos Svend Grønkjær Madsen, Molhøjvej 40, Visborg, Hadsund
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), Kirsten Hjarnø Mathi-
assen (KHM), Jens. Chr. Rohde (JCR), 
Afbud: Anders Borgen (AB), Henrik Wessel Fyhn (HWF), Børge H. Larsen (BHL), 
Fraværende: Frede Andersen (FA), Steffen Elmose (SE)

Henrik Wessel Fyhn (HWF) har bedt om en pause i bestyrelsen aht. civilt arbejdspres. Det blev besluttet 
at 1. suppleanten, Kirsten Hjarnø Mathiassen (KHM), indtræder i bestyrelsen indtil Henrik igen får tid til 
at deltage.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsordenen og referater af bestyrelsesmødet den 16.06.09: KE blev valgt 
som ordstyrer. Dagsorden og referatet blev godkendt.

2. Meddelelser og kort gensidig orientering om andre emner end nedenstående: Intet væsentligt

3. Interessegrupper. Orientering og evt. drøftelse af væsentlige sager:
a. Geografiske grupper (Arden, Hadsund, Hobro og Mariager): Arden ved MH: Har modtaget nogle 

skovrejsningstilladelser. Omtalt endelig lokalplan i Ø. Doense. Modtaget klage over skrotnings-
firmaet H. J. Hansen ved Vive, som blev videresendt til kommunen -> MC Århus -> MC Aalborg. 
- Hadsund ved SGM: Manglende oprensning af Glerup Bæk. Uheldig ombygning af den gamle 
sparekasse i Ø. Hurup til øldepot. Der er ikke sket noget med den rørlagte bæk i Ajstrup. - Ho-
bro ved FJU: Klage til NKN over LP Digterparken. Orienterede om påbud om fjernelse af vej i 
Onsild Ådal. Drøftede stien i Østerskoven, som bør politianmeldes. KE orienterede om, at der 
ikke er sket noget ifm. skiltning mv. på Randersvej 112. - Mariager ved OG: Sag om hus i Hou 
Skov vundet i NKN. Orienterede om grusgravning i Gunderup

b. Projekt- og emnegrupper:
1) Miljø: Slam – Overgård (mine stikord – hvad betyder de?)
2) Affald: Ren Kommune. Møder ultimo juni og primo juli: MH og LG orienterede kort om 

møderne. OG nævnte Grønt Råds efterårskampagne for REN KOMMUNE.
3) Husdyrbrug: Ingen nye klager indgivet. MKN har – i modsætning til tidligere - anerkendt DN 

Mariagerfjord som klageberettiget.
4) VVM: Renseanlæg: KE sørger for høringssvar fra VVM-gruppen senest den 17/8-09.
5) Kommuneplan mv: Mogens har udsendt forslaget. Kig på det og overvej, hvordan vi 

skal gribe det an. Hvilke spørgsmål har vi i forb. med orienteringsmøderne. Hvem 
deltager? Planlægning af vores høringssvar: Kommuneplangruppen holder møde den 
22/9-09.

6) Agenda 21: Intet
7) Vandløb: Intet nyt om vandløbssyn (MFK oversigt modtaget den 9/9-09)
8) Klima: Klimauge, lokalt klimatopmøde, klimakommunestatus: MH og OG orienterede 

om arrangementerne i uge 37 (henvisning til www.klimaparat.dk). KE (kl. 12.30-15) og FJU 
(kl. 8-12.30) meldte sig som guider ifm. Naturens Ambulance den 11/9-09 i Hadsund.

9) Golf: KE orienterede om status. Vi vil klage til det politiske niveau over sendrægtig sagsbe-
handling og manglende overholdelse af NKN afgørelser. KE kontakter DN's sekretariat for 
råd vedr. evt. klage til NKN.
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10) Vand- og naturplaner: Afventer stadig
11) Fredningsforslag for Onsild Ådal: FJU orienterede. DN er afvisende. Kontakter SNS og 

DOF. Søger evt. aktindsigt.
12) Andre: Lokalplan Hadsund Syd (LP40) og Lokalplan Østergårde (LP39): SGM sørger for 

høringssvar senest hhv. 20/10-09 (klage miljøscreening LP40), 18/11-09 (indsigelse LP40) 
og 16/9-09 (indsigelse LP39). Klage miljøscreening LP39 er forpasset (4/8-09).

4. Fælles temaer og projekter:
a. Grønt Råd: Referat møde 13.8.09. Forslag til kandidat til miljøpris: OG orienterede kort om 

GR's møde. Forskellige kandidater blev drøftet. DN Mariagerfjord indstiller ikke en kandidat, 
men alle kan indstille individuelt.

b. Status/forslag til projekter: Miljømilliarden, Grønne partnerskaber, LAG Himmerland: OG 
orienterede om at SE arbejder på et projekt. LG foreslog en bro over Haslevgårde Å, men gav 
ikke tilsagn om at udarbejde et projektforslag. Deadline for næste ansøgning til LAG: 5/10-09.

c. DN Nettet og hjemmesiden: Webmasterproblemet skal løses nu. Forslag til emner til vo-
res tredje nyhedsbrev, NYT fra DN Mariagerfjord: MH udarbejder arbejdsbeskrivelse for 
sekretær og webmaster. MH gav tilsagn om at virke i en overgangsperiode på maks. 6 måneder 
efter afgang 24/11-09. MH opfordrede hvert enkelt bestyrelsesmedlem til at sende ham et kort 
punkt, som bør tages op i næste udgave af ”NYT fra DN Mariagerfjord” (nyhedsbrev).

d. Andet: Fredningsbeskrivelser hele kommunen. Vi skal have fordelt besvarelsen: OG op-
fordrede alle bestyrelsesmedlemmerne til snarest at kommentere de fredningsbeskrivelser fra 
Thomas Eriksen, som OG har videresendt den 25/8-09. Alle kommentarerne sendes til OG, som 
videresender til Thomas Eriksen.

5. Arrangementer (evaluering eller tilrettelæggelse af ture, møder o.lign.):
a. Turplanlægning: Turgruppe? Arrangementer i 1. halvår 2010: Der er tilsyneladende ingen 

interesserede til en ”Turgruppe”, hvilket er kritisk, da MH, som hidtil har taget sig af en stor del 
af det praktiske, ikke genvælges den 24/11-09. 
Udestående arrangementer i år (ansvarlig): Klimauge 37 (MH) inkl. Klimatopmøde 11/9-09 
(DN) og Fjordens Dag 13/9-09 (SGM, OG og MH), Vandretur ved Lånhus med Marianne Hald 
27/9-09 (MH), Foredrag af arkitekt 27/10-09 (KHM), Valgmøde 3/11-09 (MH), Årsmøde 24/11-
09 (LG).
Deadline (Natur og Miljø) for arrangementer i 1. halvår 2010 er hhv. 6/10 for perioden: 15/11-
28/2, og 21/1 for perioden 1/3-31/5. Allerede fastlagte arrangementer 2010: Affaldsindsamling 
18/4-10 + uge 16. Fjorden Dag 12/9-10. Derudover forventes hver geografiske gruppe (retti-
digt) at planlægge og gennemføre mindst ét arrangement i hvert halvår 2010.

b. Eksterne (referat af afholdte arrangementer, tilmelding til kommende møder, kurser, ture osv.): 
Samrådsmøde 19/9-09. DN kursus i Vejle i miljøvurdering herunder VVM og husdyrbrug 23-
24/10-09 (DN). Samrådsmøde 26/10-09. 

c. Årsmøde. På valg: Mogens, Svend, Kaj E., Ole. Genvalg? Nye kandidater? Foredragshol-
der: Dato: Tirsdag den 24/11-09, kl. 19-22, i Hadsund KulturCenter. Hadsundgruppen står for 
det praktiske arrangement, herunder drikkevarer under mødet og kaffe/te + en ost- eller spe-
gepølsemad i pausen. Forløb: Kl. 19-senest 20.30: Oplæg og debat. Kl. 20.30: Pause med kaf-
fe/te + brød. Kl. 21-22: Formelt Årsmøde i DN Mariagerfjord. Valg: OG, KE og SGM er villige til 
genvalg. MH genopstiller ikke. Efterfølgende har JCR meddelt at han ønsker at udtræde af be-
styrelsen af helbredsmæssige årsager. Der skal findes mindst to nye kandidater, som er 
villige til valg. Hvert enkelt i bestyrelsen bedes afsøge deres bekendtskabskreds m.fl.!
Oplægsholder er bygningsingeniør Per Alex Sørensen fra PlanEnergi i Skørping, som på bag-
grund af sin erfaring med projekter på Bornholm og Samsø, vil tale om ”Kan Mariagerfjord 
lære noget af erfaringerne med VE (vedvarende energi)”. Kommunalpolitikere og forvaltnings-
chefer inviteres personligt. MH er ansvarlig for oplægsholder, invitationer, annonce og PR.

d. Valgmøde. Ordstyrer: Dato: Tirsdag 3/11-09, kl. 19-22, i Arden Kulturhus. Opstilling af tribune, 
lys og lyd, borde og stole fra kl. 17, oprydning efter kl. 22 (hvem hjælper?). Invitation til politi-
ske partier primo oktober (advisering skete før sommerferien). Ordstyrer er turistchef Ejvind 
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Lassen. Annoncering og PR er planlagt. Alt det har MH styr på.
MH kan også stå for øl/vand under mødet, men er der nogen, der kan/vil lave kaffe/te og evt. 
sørge for kage (der er et fuldt udstyret køkken med kaffemaskiner, service og opvaskemaskine 
til rådighed)?

6. Eventuelt, herunder næste møde:
a. MH foreslog at indkøbe en videoprojektor for maks. 5.000 kr. Det blev vedtaget.
b. Næste møde torsdag den 12/11-09, kl. 19, i Mariager.

Mødet  varede til ca. kl. 23.25

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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