
Mariagerfjord den 2. september 2008

Beslutningsreferat for afdelingsbestyrelsesmøde 28. aug. 2008

Tid:  Kl. 19. Sted: Mogens Hedegaard, Skovbovej 52, Krogen, 9500 Hobro
Deltagere: Ole Guldberg (OG), Kaj Edlund (KE), Svend Grønkjær Madsen (SGM),  Mogens Hedegaard 
(MH), Lasse Gundesen (LG), Kaj Petersen (KP), Anders Borgen (AB), Kirsten Hjarnø Mathiassen (KHM)
Fraværende:  Frans Julin (FJU), Kaj Nissen (KN),  Børge H. Larsen (BHL), Henrik Wessel Fyhn (HWF), 
Frede Andersen (FA), Anders Krogh Nielsen (AKN),

Indledningsvis gav MH udtryk for sin frustration over at ikke alle bestyrelsesmedlemmerne efter hans 
mening deltager i bestyrelsens arbejde med tilstrækkeligt engagement og prioritet.
MH foreslog at der udpeges en ordstyrer, så drøftelserne så vidt muligt holdes på sporet. KE blev udpeget 
som ordstyrer.

Endelig dagsorden:
1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 29.5.08 samt af denne dagsorden: Godkendt. 

MH henledte opmærksomheden på nogle punkter i referatet, som ikke var blevet tilgodeset. OG vil 
tage en snak med landbrugets repræsentant i Det Grønne Råd om forbedret samarbejde om af-
faldsindsamlingen, herunder betaling af udgifterne. Vi afstår nu fra at få evalueringsmødet med 
kommunen om affaldsindsamlingen. Problemet med postliste på DN Nettet tages op overfor DN's 
direktør på samrådsmødet lørdag.  

2. Meddelelser og kort gensidig orientering om andre emner end nedenstående: OG fordelte 
en folder om beskyttelse af salamander og løgfrø. KN anmodes om eventuelt sammen med DN's 
sekretariat at se på sagen om uddybning af sejlrenden. OG har bedt kommunen om en oversigt 
over fredede områder med og uden plejeplaner. OG tager sagen op i Det Grønne Råd. OG pegede 
på den vanskelige adgang til Sem Hede. Det bør i det hele taget overvejes, om alle fredede områ-
der skal skiltes. Personale til DN Mariagerfjords eventuelle deltagelse på Det Økologiske Marked i 
Det Røde Pakhus den 17-19/10 undersøges af DN Hobro. Foreløbig reserverer MH Den Grønne Kuf-
fert til udstillingen. DN er indkaldt til et møde om Kongsvad Mølles anvendelse til turistcenter eller 
lignende tirsdag den 2/9, kl. 19.30 på Gasmuseet. OG og MH deltager. FJ anmodes om orientering 
om sagen hidtil.

3. Interessegrupper. Orientering og evt. drøftelse af vigtige sager:
a. Geografiske grupper: Arden, Hadsund, Hobro, Mariager: Arden: MH orienterede om 

problemer i Løvdal Skov, påtænkt bebyggelse på Mosevænget i Arden og ulovligt maskinlager 
mm. på Myhlenbergvej 67. Tre husdyrbrug er der sendt foreløbig klage over, men DN's se-
kretariat har endnu ikke sendt den endelige klage. MH har sendt klage over en landzonetil-
ladelse til et stuehus, der skulle ligge 35 m fra øvrige bygninger. MH agter at gøre indsigelse 
mod lokalplan 14/2008 Egelundsvej for manglende krav om lavenergibyggeri. Endelig har MH 
fået en opfordring til at sende en forespørgsel om et påbud om sløjfning af en sø ved Stubbe-
rup Bæk. Hadsund: SGM og LG orienterede om udbygning af Hadsund, herunder Hadsund 
Syd, som blev drøftet. Hadsund Syd bør undgås. Alt materiale om sagen bør samles i en 
mappe på DN Nettet. Vi skal ikke acceptere at Novostien ved Øster Hurup er blevet spærret. 
Hobro: KE orienterede om at afgørelsen om stien til Østerskoven er blevet anket. DN Hobro 
har sendt en indsigelse mod LP 18/2008 for Håndværkerparken i Hobro. Den og alle andre 
indsigelser kan ses på mariagerfjord.dk. KE omtalte flere problemer i Onsild Ådal. DN Hobro 
bør overveje politianmeldelse, hvis kommunen ikke gør nok ved sagerne. Endelig blev højhus 
på Hobro havn drøftet. Mariager: AB omtalte byggeri i Hou Skov, som ikke bør tillades.

b. Projekt- og emnegrupper:
1) Naturplan, afsluttende bemærkninger: MH omtalte fordelingen af ca. 125 eksempla-

rer til kommunen og 75 til foreninger m.fl. Resten (af 475) fordeles foreløbigt med ca. 25 
til hver lokalgruppe sammen med ekstra Afdelingsfoldere.

2) Golf: KE gav en orientering om status for golfsagen, som nu er så uoverskuelig, at ingen 
har overblik. Golfgruppen bør overveje at lave 1-2 siders ”fakta sider”, der bl.a. kan do-
kumentere DN's rolle i det lange sagsforløb.
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3) Affald (Pressemeddelelse?): OG efterlyste skæbnen for en pressemeddelelse han har 
skrevet. Ingen kunne erindre at have set den.

4) Husdyrbrug. Hvem laver hvad og hvorfor ikke? Forslag: Fællesmøde i arbejds-
gruppen: MH forsøger fortsat at holde overblik over alle husdyrsager i kommunen og 
orientere husdyrgruppen mhp. at få stikords-hjælp til eventuelle klager, som i sidste ende 
foreløbigt skrives af DN's sekretariat.

5) Klimakommune. Kontakt til kommunen: OG og KHM har møde med borgmesteren 
den 2/9.

6) Vandløb. Vandløbssyn, hvilke?: KP melder til OG om, hvilke vandløb der ønskes synet 
nu. OG kontakter kommunen. Sagsbehandlere er Jens Peter Rasmussen og Mette Bramm.

7) Andre, herunder forslag til nye aktiviteter: MH efterlyste bedre forberedelser til bor-
germøderne den 4/9 og 2/10 om kommuneplanen. Der blev aftalt formøde den 4/9, kl. 
13, med OG og MH hos KHM. (OG har senere meldt fra). MH efterlyste også en ”Arrange-
mentsgruppe”, som vil tage sig af planlægningen af afdelingens ture og foredrag.

4. Fælles projekter og emner:
a. Grønt Råd. Stier, Bustur med politikere, forslag til emner til næste møde 4. sept.: OG 

orienterede om dagsordenen for næste møde, som er udsat til 25/9-08.
b. Afdelingens sagsbehandling. Randers modellen kan være en mulighed: Problemerne 

tages op med DN's direktør på samrådsmødet lørdag.
c. Hjemmeside: MH beklagede, at han ikke har haft kræfter til at holde dn-mariagerfjord.dk 

ajour. Især mangler pressemeddelelser og aktuelle historier. Han opfordrede alle til at sende 
deres indlæg som færdige tekster og billeder, som så er lette at lægge ind på siden.

d. Samrådsmødet 30.8.08: OG, KE, SGM og MH har tilmeldt sig.
e. Landistriktspuljen, forslag til projekter: Der er i disse år rigtig mange muligheder for at 

få finansieret ”grønne projekter”. Problemet er at udforme projekterne, men der kan ofte fås 
penge til at få samarbejdspartnere eller konsulenter til at gøre arbejdet, så alle bør komme 
frem med deres idéer snarest.

f. Administration af landzonesager, jfr. udsendt udkast til håndbog: Udkastet er i høring 
til 3/9-08. Eventuelle bemærkninger sendes til Gerner Nielsen, Mariagerfjord Kommune.

g. Andet: Det blev besluttet at alle, der skriver eksternt på DN Mariagerfjords vegne skal bruge 
det samme layout på brevpapir. En skabelon lægges ud på DN Nettet.

5. Egne arrangementer (evaluering og/eller tilrettelæggelse af ture, møder og lign.):
a. Årsmøde. Foredragsemne, Årsberetning, dirigent mm.: Foredragsemne besluttes sene-

re. Alle interessegrupperne skriver en kort beretning om deres virksomhed til OG inden næste 
bestyrelsesmøde. SE opfordres til at være dirigent. 

b. Turplanlægning: Planlægningen af resten af året er i gang (Foredrag den 22/9 på CEMTEC, 
Hobro – Naturtur til Øster Lovnkær den 12/10 – Foredrag den 4/11 i Arden og Årsmøde den 
13/11 i Rold). Indberetninger for perioden 20/11-08 – 4/3-09 har deadline 1/10-08, for peri-
oden 5/3 – 4/6-09 er deadline 19/1-09.

c. Fjordens Dag: MH er koordinator og besvarer eventuelle tvivlsspørgsmål. Hver lokalgruppe 
får 2 opklæbede plakater med Fremtidens natur.... Klimaudstilling på Gasmuseet i Hobro. Na-
turens Ambulance, Den Grønne Kuffert og De Vilde Dyr i Mariager. Cykeltur i Hadsund. Van-
dretur i Stinesminde. Lokalgrupperne bedes sørge for lokalt ”personale” ved de respektive ak-
tiviteter. Se hele programmet på fjordens-dag.dk.

d. Andet: Intet

6. Externe arrangementer (Referat af afholdte arrangementer, tilmelding til kommende møder, 
kurser, ture etc.):  Intet

7. Eventuelt, herunder næste møde: Næste møde onsdag den 22/10, kl. 19, på Hadsund Camping 
og Vandrehjem, Stadionvej, Hadsund.

Mødet sluttede ca. kl. 23.15

Referent:

Mogens Hedegaard
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