
Krogen den 12. marts 2008

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde 6. marts 2008

Tid: Kl. 19 - Sted: Hos Ole, Oxendalen 24, Mariager
Deltagere: Ole Guldberg (OG), Kaj Edlund (KE), Svend Grønkjær Madsen (SGM),  Mogens He-
degaard (MH), Lasse Gundesen (LG), Anders Borgen (AB), Kaj Petersen (KP), Frans Julin 
(FJU), Kaj Nissen (KN), Henrik Wessel Fyhn (HWF), Børge H. Larsen (BHL), 
Fraværende: Frede Andersen (FA), Anders Krogh Nielsen (AKN), Kirsten Hjarnø Mathiassen 
(KHM)

Dagsorden:
 1. Godkendelse af referater af bestyrelsesmødet den 5/12-07 samt af denne dags-

orden: Referat og dagsorden godkendt

 2. Meddelelser og kort gensidig orientering om andre emner end nedenstående: OG 
orienterede godt møde om Mariager Havn, indbydelse til TV2/Nord reception 14/3, som 
overlades til MH, et tilbud fra Kjeld Hansen om foredrag, der overlades til Samrådet for 
Nordjylland. Kjeld Hansen kan opleves på Vildmosecentret den 24/5-08.

 3. Interessegrupper. Orientering og evt. drøftelse af væsentlige sager:
 a. Status og eventuelle forslag til aktivering/aktiviteter: Der blev foreslået en Tur-

gruppe, som kan tage sig af arrangementer, annoncering, kontakt til andre organisa-
tioner mv. Ingen meldte sig. En Vandløbsgruppe. OG, KP og FJU meldte sig (gruppen 
er oprettet med mail: vandloeb@dn-mariagerfjord.dk) . En Energigruppe, der blev om-
døbt til en Klimagruppe. AB, KE og MH meldte sig (gruppen er oprettet med mail: kli-
ma@dn-mariagerfjord.dk). En Naturskolegruppe, som kan hjælpe kommunens natur-
vejleder med etableringen af Naturskolen og med arrangementer på Lånhus. Foreløbig 
ingen tilmeldt.

 b. Geografiske grupper. Arden, Hadsund, Hobro og Mariager: Arden (MH): Kommu-
nens 3 første miljøgodkendelser af husdyrbrug er på trapperne. Hadsund (SGM): Tvivl 
om en strandbeskyttelseslinies forløb blev afklaret. Hobro (FJU): Orienterede om sta-
tus for projektet ifm. Østerskoven, som Hobro arbejder videre med. Drøftelse af ned-
læggelse af en offentlig sti, som søges omtalt i pressen. Projektet ifm. Østerskoven har 
også været drøftet i Grønt Råd (GR), se referatet på DN Nettet. Mariager (OG): Orien-
terede om svævebane ved Sødisbakke, som er anket til Naturklagenævnet. Sti ved 
campingpladsen, hvor forskellige løsninger overvejes. Fredning af Alstrup Krat, hvor et 
lille område er taget ud, og overtrædelser af 2 m bræmmer ved fortidsminder, som vi 
alle bør tage os tid til at kontrollere og indberette til Kulturarvstyrelsen (museerne).

 c. Projekt- og emne-grupper:
 1) Naturplan: Der er tilsyneladende modtaget et nyt korrekturoplæg. MH samler 

eventuelle bemærkninger.
 2) Golf: KE redegjorde for status og en forestående besigtigelse med kommunen.
 3) Affald: Affaldsindsamling 13.04.08. Status: GR og kommunen bakker op om 

sagen. Kommunen vil sørge for annoncering og containere. Landbruget vil sørge 
for forfriskninger på indsamlingsstederne samt transport af affald fra sekundære 
indsamlingssteder, som snarest bedes oplyst til MH. Vi mangler aftaler med sejlere 
og roere i Hadsund, Hobro og Mariager (lokalgrupperne bedes tage sig af det). De 
fire primære indsamlingssteder bliver: Arden: Brugsen i Rostrup. Hadsund: 
Rensningsanlægget, Tempovej 9. Hobro: Det Røde Pakhus på havnen. Mariager: 
Havnen. De fire indsamlingsområder kontrollerer selv tilmeldingen på http://dn.dk/
sw83831.asp (søg på postnummer og kontakt eventuelt andre, der har tilmeldt sig 
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i jeres område) Øvrige oplysninger om affaldsindsamlingen findes på dn.dk/affald. 
MH træffer fornødne aftaler med kommunen, landbruget og Stinesminde.

 4) Andre: Intet 

 4. Fælles projekter og emner: 
 a. Grønt Råd: OG orienterede om møde 28/2-08 i GR (se referatet på DN Nettet) Bl.a. 

om Husdyrbrug (tager MH sig af), slam (tager OG sig af), Mariager Fjord Guiden (tager 
MH sig af), havne, LAG, sti-arbejdsgruppe (OG), folder. Klimakommune blev udsat.

 b. Råstofplan: OG har skrevet bemærkninger. Intet yderligere.
 c. Regional Udviklingsplan: KE orienterede. Ingen aktion.
 d. Vand- og naturplaner. Evaluering af indsatsen, kommende opgaver: OG og KN 

orienterede. Afventer ”næste runde”.
 e. Kommuneplan. Høringsrunde med fokus på byudvikling, det åbne land, kyst-

nærhedszonen. Strategi fra vores side: OG orienterede. Afventer ”næste runde”.
 f. Kontakt til kommunen: Eksempler på utilfredsstillende og forsinkede svar sendes til 

OG, som kontakter relevante ledere i kommunen.
 g. Klimakommune. Status: MH orienterede. Behandlingen i GR er udskudt. Klimagrup-

pen følger op.
 h. Naturskolen. Referat af møde: OG orienterede. 
 i. Afdelingsfolder: MH deltager i kursus 2/4-08 i Aalborg.
 j. Status/forslag til projekter: Miljømilliarden, Grønne Partnerskaber, LAG-Him-

merland, andre: OG og MH orienterede. Alle opfordres til at overveje mulige pro-
jekter.

 k. Nytårsparole, evaluering: Blandet vurdering. Gentages næste år.
 l. Brugen af DN-nettet: MH orienterede bl.a. om at han har fået rettigheder som ”su-

perbruger” og tilbyder sin hjælp til alle med problemer.
 m. Andet: Debatforum på dn-mariagerfjord.dk beholdes foreløbig.

 5. Egne arrangementer (evaluering eller tilrettelæggelse af ture, møder o.lign.):
 a. Sommerudflugt 15/6-08: På Lånhus. MH arrangerer kl. 11 – ca. 21!

 6. Eksterne arrangementer (referat fra afholdte arrangementer – tilmelding til kommende 
møder, kurser, ture osv.):
Afholdte:

 a. Jf. Naturens Universitet (Formandskursus I, 12-13/1-08, Hotel Svendborg - Grund-
kursus, 25-26/1-08, Esbjerg Højskole - Formandskursus II, 2-3/2-08, Hornstrupcen-
tret Vejle - Grundkursus, 8-9/2-08, Best Western Golf Hotel Viborg - Naturbeskyt-
telsesloven fra A til Å, 29/2-1/3-08, Kalø – Vand- og Natura2000 træf, 2/3-08, Hotel 
Svendborg): OG kort om Formandskursus II.

Kommende:
 b. Jf. Naturens Universitet (Skovkursus, 9/3-08, Sorø – Agenda21 netværkstræf, 

28-29/3-08, Sjælland – Hjemmeside og afdelingsfolder, 2/4-08, Aalborg - Klimanet-
værk, 4-5/4-08,  - Vandtjekkursus, 6/4-08, Skovsgård - Arbejdsweekend 17-18/5-08, 
Skovsgård - Kogræssertræf, 24/5-08, ? - Landbrugsfagligt netværk, 30-31/5-08, Ran-
ders – Formidlingsnetværk, 7-8/6, Skovsgård - Botanik og Naturovervågning, 
14-15/6-08, Mols): Interesserede tilmelder sig selv. Tilmeldingsfrist normalt 3 uger.

 c. DN Nordjyllands samrådsmøde, 29/3-08, Thy (Nationalpark): Alle kan deltage.
 d. DN Affaldsindsamling 13/4-08: Alle opfordres til at deltage i deres lokalgruppe.
 e. DN REP-møde 26-27/4-08, Korsør: OG, KE, SGM og MH tilmelder sig hver især.

 
 7. Eventuelt, herunder næste møde: Næste møde 29/5-08 i Hobro.

Mødet sluttede ca. kl. 22.30
                                                                               Referent:

Mogens Hedegaard
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