
Mariagerfjord den 22. oktober 2008

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 22.10.2008

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

Dagsorden:
 1. Godkendelse af dagsordenen og referater af bestyrelsesmødet den 28.08.08: Dagsordenen 

og referatet godkendt. KE valgt som ordstyrer.

 2. Meddelelser og kort gensidig orientering om andre emner end nedenstående: SGM orientere-
de om sin deltagelse i S-møde om kommuneplanen.

 3. Interessegrupper. Orientering og evt. drøftelse af væsentlige sager:
 a. Geografiske grupper (Arden, Hadsund, Hobro og Mariager): Arden: Intet. Hadsund: SGM og LG 

orienterede om status i Hadsund Syd-sagen (skrivelse vedhæftet). Golfhytter og sommerhuse 
ved Als blev kort drøftet. Hobro: FJU orienterede om Østerskov-sagen, herunder besøg af Na-
turklagenævnet (NKN). Desuden blev naturødelæggelserne ved Nr. Onsild nævnt. I begge sager 
opfordres DN Hobro til at ”holde fast”. Det blev slået fast at fotograf Niels Rieter ikke kan udtale 
sig på DN's vegne. Mariager: OG oplyste at også Mariager har haft besøg af NKN ifm. svæveban-
de ved Sødisbakke. OG skal til møde om fredningen af Alstrup Krat den 28/10. AB orienterede 
om klagesagen vedr. bebyggelse i Hou Skov. AB opfordres til at støtte naboerne i deres klagesag.

 b. Projekt- og emnegrupper:
(1) Miljø: Intet
(2) Affald: Ref. Evalueringsmøde: OG orienterede. Referat af evalueringsmødet er ikke mod-

taget endnu, men OG rykker for det. Mariagerfjord Kommune (MFK) har tilkendegivet, at den 
fortsat vil medvirke og støtte DN's initiativ (næste affaldsindsamling den 19/4-09)

(3) Husdyrbrug: Møde med Landbocentret 7.10: MH, OG og AB orienterede om møde med 
Agri Nord (tidligere Hobro Landboforening). Referat er udsendt til bestyrelsen den 10/10-08. 
Vi nåede på mødet ikke at tale ret meget om samarbejdsmuligheder og -projekter. Agri Nord 
virkede interesserede, men skal først rapportere tilbage til ledelsen.

(4) VVM: Intet
(5) Kommuneplan mv.: Ref. 2 offentlige møder. Yderligere kommentarer fra vores side, 

deadline 3.11.: OG orienterede om de to borgermøder som MFK har holdt om hhv. Byudvik-
ling og Det Åbne Land. Det blev besluttet at OG inden deadline den 3/11-08 til MFK indsender 
de samme kommentarer, som vi tidligere har sendt til Kommuneplanstrategien og Strategi 
for bæredygtig udvikling. OG rundsender udkast til kommentering snarest muligt.

(6) Agenda 21: Intet
(7) Vandløb: Kontakt til kommunen om vandløbssyn: OG har ringet til Bjarke Jensen, MFK, 

med de ønsker KP tidligere har fremsat. MH ønsker at deltage i syn af Valsgård Bæk og Stub-
berup Bæk (del af Villestrup Å systemet). Andre ønsker meddeles OG.

(8) Klima: Ref. af møde med borgmester m.fl.: OG orienterede kort, da der ikke er meget at 
tilføje efter at det nu ligger fast (forudsat byrådets godkendelse) at MFK underskriver Kli-
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makommuneaftalen med DN, tirsdag den 2/12-08, kl. 11. Stedet er endnu ikke meddelt os. 
OG opfordrer flest mulige DN'er til at møde op.

(9) Golf: KE orienterede om status. Der er i øjeblikket to ”spor”: Uløste problemer på den nuvæ-
rende bane og indsigelser til lokalplan 29 (LP 29) for udvidelse af golfbanen ved Hobro. KE vil 
acceptere et tilbud fra MFK om møde om den nuværende bane og har rådført sig med DN's 
sekretariat om indsigelsen. Deadline den 5/11-08.

(10) Vand- og naturplaner: Der venter et stort arbejde, når vand- og naturplanerne foreligger 
fra Miljøcentrene omkring nytår. KE mener planerne vil blive forsinket. KN er klar!

(11) Andre: MH oplyste at Anders Horsten, MFK, var interesseret i at besigtige Øster Lovnkær. 
MH er interesseret i at deltage. OG kontakter MFK.
OG nævnte Grønt Partnerskab om Østerskoven mm. som et godt samarbejdsprojekt med 
MFK og Skov- og Naturstyrelsen (SNS). DN Hobro opfordres til løbende at følge sagen op. 

 4. Fælles temaer og projekter:
 a. Grønt Råd: Referat fra mødet 25/9-08 er endnu ikke modtaget. OG orienterede. Den 13/11-08 

er der møde mellem Grønt Råd (GR) og Udvalget for Teknik og Miljø (UTM). Der skal bl.a. tales 
om stier, affald (Ren Kommune) og Klima (hvis det kan nås). Desuden er bustur for MFK politiker 
og forvaltning stadig på programmet. Mødet slutter kl. 19, så OG bliver lidt forsinket til årsmødet 
i Rold.

 b. Status/forslag til projekter: Miljømilliarden, Grønne partnerskaber, LAG Himmerland: 
OG orienterede om at DN Mariager arbejder med en projektidé og opfordrede alle til at fremkom-
me med idéer, som kan omsættes til projekter (evt. med MH's hjælp)

 c. Kontakt til Naturskolen: Intet nyt. MH mener at Naturskolen har udspillet om dannelse af en 
organisation omkring Naturskolen.

 d. DN Nettet og hjemmesiden: Der er stadig 15 ud af 40 aktive i DN Mariagerfjord, som ikke har 
”meldt sig ind ” på DN Nettet og derfor ikke kan holde sig ajour med afdelingens arbejde. MH 
orienterede om at der arbejdes på at gøre DN Nettet mere brugervenligt. MH forventer en relan-
cering af nyhederne omkring nytår. Intet nyt om hjemmesiden www.dn-mariagerfjord.dk.

 e. Fredninger (hjemmeside), formidling af fredede områder: OG orienterede om at der er et 
stort DN-registreringsprojekt på vej. Når det når til MFK, skal alle de fredede områder kommen-
teres mhp. optagelse på en selvstændig hjemmeside og formidling i landskabet.

 f. Ideprojekt Mariager Havn, ref. Møde 9.10: OG orienterede om forløbet af planlægningen på 
Mariager Havn, som skal resultere i en ny LP. OG havde stor ros til MFK håndtering af processen.

 g. Andet: OG nævnte problemet med tilgroning af Sem Hede (og andre steder). SGM tilføjede sam-
me problem i åbne områder i Marienhøj Plantage. Det blev drøftet i hvilken udstrækning DN Mari-
agerfjord skal medvirke til rydning. Der blev ikke truffet nogen afgørelse.

 5. Arrangementer (evaluering eller tilrettelæggelse af ture, møder o.lign.):
 a. Turplanlægning: DN Mariager vil i 2009 gentage Ajstrup fugleturen. OG foreslog desuden natur-

tur i Løvdal Skov. MH opfordrede de fire geografiske grupper til hver at planlægge to arrange-
menter hhv. 1. og 2. halvår (+ affaldsindsamling 19/4-09 og Fjordens Dag 13/9-09)

 b. Årsmøde. På valg: Lasse Gundesen, Anders Borgen, Kaj Petersen, Frans Julin. Genvalg? 
Årsberetning. Foredragsemne. Dirigent: Steffen Elmose har accepteret: AB ønsker ikke 
genvalg. Det menes at AKN heller ikke stiller op igen. Øvrige er villige til genvalg. Der mangler 
altså mindst to kandidater! Kommentarer til det udsendte udkast til årsberetning sendes til OG 
senest den 2/11. Fredning og DN's Naturovervågningsprojekt blev nævnt som mulige emner. OG 
kontakter Ella-Maria, som i sidste ende selv bestemmer. Dirigenten sørger selv for stemmesedler, 
klokke osv. (kontakt evt. MH). OG skriver pressemeddelelse, som senest onsdag den 29/10 sen-
des til pm@dn-mariagerfjord.dk. Der annonceres ikke yderligere for årsmødet (formel indkaldelse 
i sidste nummer af Natur og Miljø). MH etablerer nyhedsbrev-mulighed til alle de mail-adresser vi 
har på medlemmer i MFK og udsender en mødeindkaldelse ad den vej.

 c. Fjordens dag. Evaluering: MFK holder evalueringsmøde den 6/11-08, kl. 16.30, i kantinen på 
Rådhuset i Mariager. Alle der har medvirket kan deltage. Eventuelle bemærkninger til MH.
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 d. Foredrag.- Evaluering. Gentage lign.?: OG var godt tilfreds med foredraget i september. Gra-
tis for DN pga. samarbejdet med By og Land, Kulturelt Samråd og Folkeuniversitetet. Annoncen 
var sponseret af Nykredit. Foredraget den 4/11-08 giver sikkert underskud, men formentlig in-
denfor de 2.500 kr. afdelingen kan disponere over. Foredrag med DN-relaterede emner arrange-
res når relevante emner/foredragsholdere og samarbejdspartnere viser sig (min. 2 mdr. forbere-
delsestid). Michael Stoltze blev nævnt som en mulighed.

 e. Eksterne (referat af afholdte arrangementer, tilmelding til kommende møder, kurser, ture osv.) 
REP-møde. Hvem deltager?: OG, FJU, SGM og MH deltager og tilmelder sig selv. MH tilbød fæl-
leskørsel.

 f. Andre: Intet

 6. Eventuelt, herunder næste møde:
 a. Interessegrupper: Alle grupperne bedes ved henvendelse til de enkelte medlemmer undersøge, 

hvem der fortsat ønsker at stå som aktive i 2009 (jf. Interessefordelingsskemaet som vedhæftes), 
således at vi til årsmødet den 13/11-08 har et overblik. Resultatet bedes meddelt MH.

 b. Økologisk Marked: 17-18/10-08 i Det Røde Pakhus. Trods utilfredshed med DN's (rodede) Den 
Grønne Kuffert, kom der en pæn lille udstilling ud af det. Udstillingen blev besøgt af rigtig mange 
mennesker. Ved tilsvarende arrangementer bør vi præsentere os med en lille stand el.lign. (MH 
har bedt Dorthe Palm om at udlevere Afdelingsbrochuren til MFK tilflyttermesse den 28/10-08)

 c. Kulturelt Samråd: Indbyder alle til at overvære overrækkelsen af Kulturprisen 2008 den 31/10-
08, kl. 15.30, i Arden Kulturhus.

 d. Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag den 20/1-09 i Mariager.

Mødet varede til ca. kl. 22.50

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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