Krogen den 20. april 2007

Beslutningsreferat af afdelingsbestyrelsesmøde 27. mar. 07
Tid: Kl. 19.00 - Sted: Hadsund Kulturcenter, Kirkegade 4, 9560 Hadsund
Deltagere: Ole Guldberg (OG), Svend Grønkjær Madsen (SGM), Kaj Edlund (KE), Mogens Hedegaard (MH), Lasse Gundesen (LG), Anders Borgen (AB), Frans Julin (FJU), Anders Krogh Nielsen (AKN),
Fraværende: Kaj Petersen (KP), Kaj Nissen (KN), Frede Andersen (FA), Henrik Wessel Fyhn
(HWF), Børge H. Larsen (BHL), Kirsten Hjarnø Mathiassen (KHM)
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Godkendelse af referat af sidste møde: Godkendt
Godkendelse af dagsorden: Godkendt
Meddelelser og kort gensidig orientering:
a.
Repræsentantskabsmødet 21-22/4: OG, SGM og MH deltager
b.
OG spurgte til gylleudslip til Skals Å
c.
OG bad Hadsundgruppen tage sig af sagen om Boliger til unge og gamle i Hadsund
Syd
d.
OG orienterede om at DN kom til at udbetale underskudsdækningen til et mindre
velbesøgt foredrag vi stod som arrangører af sammen med Folkeuniversitet. OG var
ikke imponeret over foredragets niveau.
e.
Og m.fl. orienterede om en god workshop på Hobro Gymnasium om DN Nettet,
Kommuneplan og Afdelingens organisering. Desværre deltog for få. MH skaffe elektroniske kopier af det anvendte materiale
f.
OG orienterede om indholdet af Samrådsmødet 24/3-07
g.
SGM mente at Nordsøstien snart er klar
h. SGM orienterede om en LZT på Langmosevej 8
i.
KE orienterede om en løbende miljøsag med Skandek
Interessegrupper. Orientering og evt. drøftelse af væsentlige sager fra
a.
Geografiske grupper: Arden, Hadsund, Hobro, Mariager: Korte orienteringer
fra MH, SGM, FJU og OG
b. Temagrupper: Naturplan, andre:
1) KE orienterede om en arv DN har modtaget til brug ifm. Østerskoven i Hobro –
ideer til anvendelse efterlyses. Hobrogruppen behandler sagen
2) Næste møde om Naturplan for Mariagerfjord kommune (MFK) er den 16/4, Billeder til planen efterlyses (sendes til MH). MH kan ikke deltage i mødet, men
vil få version 5 tilsendt.
3) KE og MH orienterede kort på Golfgruppens vegne om status i sagen om Hobro
Fjordgolfbane
Projekter:
a.
Miljømilliarden. Referat af fyraftensmøde i Randers 6/2-07 og referat af
dialogmøde i Arden 6/3-07: OG orienterede. MH er udpeget som DN Mariagerfjords repræsentant i SNS Nords dialoggruppe. Miljøbeskyttelsesstatus for Mariager
Fjords inderfjord blev kort drøftet. MIM's kommentarer til kommunen og Folketinget
afventes
b.
Grønt Råd: OG er udpeget som DN Mariagerfjords repræsentant i GR
c.
Affaldsindsamling: Indsamlingsledere er MH/Arden, LG/Hadsund, KE/Hobro og
AB/Mariager. MH holder kontakten til MFK og pressen.
DN-nettet. Status. Arkivering. Postkasse: Der skal fortsat bruges en hel del tid, når
de forskellige grupper i DN Mariagerfjord mødes, til at udrede problemer og forklare procedurer med DN Nettet. Det anses imidlertid for nødvendigt at bruge den tid, der er behov
for, da det er væsentligt for afdelingen, at DN Nettet kommer til at virke som det primære
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kommunikations- og informationsmiddel mellem møderne. MH tilbød at komme ud til
møder, der ønsker instruktion om anvendelsen af DN Nettet, men henviste i øvrigt til de
omfatende instruktioner i ”Om DN Nettet” (helt til højre i menulinien på DN Nettet). MH
oplyste at kun knapt 1/3 af de potentielle deltager på nettet har oprettet deres profil. Resten opfordres til snarest at melde sig på DN Nettet.
Et særligt område er DN Mariagerfjords officielle mailboks (mariagerfjord@dn.dk), som
kontaktpersonerne for lokalgrupperne har login til (MH/Arden, SGM/Hadsund, FJU/Hobro
og OG/Mariager). Det blev aftalt at kontaktpersonerne selv flytter gruppernes post fra
Indbakken til de respektive gruppe-mapper, og at posten slettes fra mailboksen, når den
enten er flyttet til DN Nettet eller til privat PC og ikke skal bruges mere i mailboksen.
7. Afdelingens økonomi: DN's FU har nu fastsat, hvad afdelingerne kan råde over økonomisk (svarer stort set til de tidligere LK'ers økonomi, dog således at der ydes transportgodtgørelse for al transport). OG meddeler DN at de fire lokalgruppers kontaktpersoner
(MH, SGM, FJU og OG) er bemyndiget til at attestere udgiftsbilag og -opgørelser til DN.
8. Ture: Der henvises til oversigten på hjemmesiden www.dn-mariagerfjord.dk. Efterårets
arrangementer, herunder Naturens/Fjordens Dag, skal senest planlægges på næste bestyrelsesmøde, men indtastes på www.naturnet.dk af MH snarest efter de er besluttes i lokalgrupperne.
9. Møder, kurser, etc.: Der henvises til oversigterne på www.dn.dk og på DN Nettet.
10. Eventuelt:
a.
OG spurgte til økonomien i Mariager Fjord Guiden.
b.
FJU orienterede om planerne for en ”Indiansk Glaskatedral”, som bestyrelsen tog til
efterretning
11. Næste møde: Tirsdag den 22. maj 2007, kl. 19, i Mariager.

Med venlig hilsen

Mogens Hedegaard
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