
Krogen den 12. december 2007

Beslutningsreferat for afdelingsbestyrelsesmøde 5. dec. 07
Tid: Kl. 19 Sted: Hos Lasse Gundesen, Fjordbakken 4, 9560 Hadsund
Deltagere: Ole Guldberg (OG), Kaj Edlund (KE), Svend Grønkjær Madsen (SGM), Mogens He-
degaard (MH), Lasse Gundesen (LG), Kaj Petersen (KP), Frans Julin (FJU), Kaj Nissen (KN), 
Frede Andersen (FA), 
Fraværende: Anders Borgen (AB), Henrik Wessel Fyhn (HWF), Børge H. Larsen (BHL), Anders 
Krogh Nielsen (AKN), Kirsten Hjarnø Mathiassen (KHM)

Foreløbig dagsorden:
 1. Godkendelse af referater af bestyrelsesmødet den 23/10-07 og årsmødet den 

15/11-07 samt af denne dagsorden: Godkendt, herunder konstitueringen den 15/11!

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

 3. Interessegrupper. Orientering og evt. drøftelse af væsentlige sager:
 a. Status og eventuelle forslag til aktivering/aktiviteter: MH efterlyste større del-

tagelse i løsning af opgaver af interessegruppemedlemmerne udenfor bestyrelsen. I de 
geografiske grupper i Hobro og Mariager er deltagelsen dog god. Det blev besluttet at 
indbyde alle aktive DN medlemmer til Nytårsparole (hygge og inspiation) 31/1-08, der 
skal være tilmelding til mødet, arrangementsgruppen er: OG+FJU+MH. FJU bestiller lo-
kale i Hobro til mødet.

 b. Geografiske grupper. Arden, Hadsund, Hobro og Mariager: Arden: MH kontakter 
Løvdal Skov mhp. at få et møde (sammen med OG) og evt. et samarbejde. Hadsund: 
Hesthøjvej 1: Kommunen har styr på det. Svar fra MIM, MCA opgiver at forfølge sag om 
ulovlige grøfter. Opsat skurvogn indenfor strandbeskytelseslinien: Anmeldes til MCA. 
Sag om ”lukket” sti nord for Ø.Hurup. Hobro: En drivhussag ved Snæbum Sø anket til 
NKN. Fredningsnævnsmøde om Sejlklubhus, tilbagevist til MCA vedr. strandbeskyt-
telseslinie. Restaurant Skoven ønsker hegn og fælde træer: Kommunen laver nyt oplæg 
til ejeren, DN og senere Fredningsnævnet. Mariager: Fredningssag og -møde om Al-
strup Krat. KP har bestilt vandløbssyn, OG spørger Kommunen om DN kan få en fast 
ordning. 

 c. Tema- og ad hoc grupper:
 1) Naturplan: MH færdiggør 2. korrektur. 4 prøvetryk ønskes. MH undersøger hvor 

mange eksemplarer vi kan få af færdig rapport.
 2) Golf: KE orienterede kort om bl.a ulovlige tee-steder. 
 3) Andre: 

Kommuneplangruppen: Intet nyt. 
Affaldsgruppen: Skal snarest genoptage arbejdet. MH samler liste over alle skoler 
og børne-/unge-institutioner mhp. henvendelse inden jul. 
Lysbuget Knortegås-gruppen har sendt brev til Borgmesteren om at passe på gå-
sens fødegrundlag. 

 4. Projekter og andet fælles:
 a. Grønt Råd (GR): Læs referatet på DN Nettet. GR overvejer at anskaffe GPS'er til at 

følge stier. GR vil udgive folder om Grønt Råd. GR er interesseret i at bevare MFG. 
 b. Vand- og naturplaner: Ikke nogen input endnu. Se Kommunens høringssvar. Deadli-

ne 8/12-07 til KN.
 c. Afdelingsfolder: MH tager det op efter jul 
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 d. Klimakommune, samt evt. andre tiltag i forbindelse med DN’s fokusering på 
klimaproblemet: MH foreslog at tage kontakt til kommunen mhp. at få lov til at præ-
sentere byrådet for et video-oplæg med Frederikshavns borgmester om at blive kli-
makommune samt en lille pakke informationer inkl. Al Gores ”En ubekvem sandhed” til 
hvert byrådsmedlem. Eventuelt opstilling af DN-udstilling om klimaproblematikken 
udenfor byrådssalen. Alternativet en præsentation for T&M udvalget. Grønt Råd skal 
også inddrages efter aftale med OG. MH fik grønt lys til at fortsætte med projektet.

 e. Affaldsindsamling 13/4-08 og kontakt til skoler mv. ifm. uge 16/2008: MH er 
tovholder for den 13/4. Vi mangler en tovholder for kontakten til skoler og 
børne-/unge-institutioner. OG taler med Kommunen om dens medvirken til bortsakf-
felse af det indsamlede, herunder genbrug af dåser mv. Hvad yder Kommunen til børn 
og unge der deltager?

 f. Status/forslag til projekter: Miljømilliarden, Grønne partnerskaber, LAG Him-
merland: MH spørger SNS om de konkrete planerne for Miljømilliarden i Kastbjerg 
Ådal. Alle tænker over mulighederne for at starte projekter, der kan eksternt financie-
res.

 g. Kontakt til Naturskolen: OG tager kontakt
 h. Brugen af DN Nettet: MH tilbød at medvirke efter behov til lokal instruktion om DN 

Nettet. MH bad desuden om hjælp fra alle til ”aktuelle historier” på vores egen hjem-
meside www.dn-mariagerfjord.dk ved at sende korte tekstforslag og billeder til MH.

 i. Andet: ?? (her svigtede koncentrationen et øjeblik)

 5. Egne arrangementer (evaluering, ture, møder o.lign., deadline 15/1 for perioden 
5/3-4/6):
 a. Affaldsindsamling 13/4-08: Se pkt. 4.e.
 b. Naturture: Forår: Øster Lovkær. Efterår: Villestrup Å. Efterår: Mosely. Forår: Fugletur 

Onsild Ådal. De respektive lokalgrupper arrangerer og meddeler snarest (inden deadline 
15/1-08) dato, tid og sted samt indhold i hovedtræk, til MH.
Desuden deltager DN Mariagerfjord i Fjordens Dag/Naturens Dag søndag den 14/9-08.

 c. Møder: Se pkt. 3.a. om Nytårsparole 31/1-08 og pkt. 4.d. om klimamøde med byrådet.

 6. Eksterne arrangementer (møder, kurser, ture – evt. referat fra deltagere): Der var 
på mødet endnu ingen tilmeldinger til nedenstående. Derfor må interesserede selv tilmelde 
sig (tilmeldingsfristen er normalt 3 uger). Deltagelse anbefales meget for ALLE aktive!
 a. DN Formandskursus I, 12-13/1-08, Hotel Svendborg:
 b. DN Grundkursus, 25-26/1-08, Esbjerg Højskole:
 c. DN Formandskursus II, 2-3/2-08, Hornstrupcentret Vejle:
 d. DN Grundkursus, 8-9/2-08, Best Western Golf Hotel Viborg:
 e. DN Nordjyllands samrådsmøde, 29/3-08, Thy (Nationalpark):

 7. Eventuelt, herunder næste møde: Torsdag den 6/3-08, kl. 19, i Mariager.

Mødet sluttede ca. kl. 23.

Referent:

Mogens Hedegaard
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