Krogen den 16. februar 2007

Beslutningsreferat af afdelingsbestyrelsesmøde 14. dec. 06
Tid: Kl. 19.00 - Sted: Hos Kaj Nissen, Beltoftgade 2, 9500 Hobro
Deltagere: Ole Guldberg (OG), Svend Grønkjær Madsen (SGM), Mogens Hedegaard (MH), Kaj
Edlund (KE), Lars Gundesen (LG), Anders Borgen (AB), Kaj Petersen (KP), Finn Jensen (FJ), Kaj
Nissen (KN),
Fraværende Carl Frans M. Julin (CFMJ), Frede Andersen (FA), Henrik Wessel Fyhn (HWF)(og
suppleanterne:) Børge H. Larsen (BHL), Anders Nielsen (AN), Kirsten Hjarnø Mathiassen (KHM)
Indledningsvis bød Kaj Nissen velkommen til dette første møde i den nye lokalafdeling, DN Mariagerfjord. For sig selv personligt fandt han at det var en milepæl, efter han for 21 år siden havde været med til det første møde i den nyoprettede Sydhimmerlands lokalkomité i den samme
stue.
Derefter bød den afgående formand for koordinationsudvalget, Ole Guldberg, velkommen og gik
over til dagsordenen.
DAGSORDEN:
1. Konstituering, herunder skal der tages stilling til om vi skal have én eller to næstformænd
(vedtægterne siger én) og en sekretær (ikke nævnt i vedtægterne). Vedtægt og forretningsordner
kan findes på http://dn.dk/sw373.asp:
Følgende blev konstitueret:
Formand:
Ole Guldberg (OG), Mariager
1. næstformand:
Kaj Edlund (KE), Hobro
2. næstformand:
Svend Grønkjær Madsen (SGM), Hadsund
Sekretær:
Mogens Hedegaard (MH), Valsgård
De fire kan virke som et forretningsudvalg (FU) mellem bestyrelsesmøderne. MH sørger for indberetning til DN's administration samt meddelelse til Mariagerfjord Kommune og pressen.
Sekretæren ajourfører oversigten over bestyrelse m.fl. på www.dn-mariagerfjord.dk.
På næste bestyrelsesmøde uddeles nogle få visitkort til hver. Elektroniske DN Mariagerfjord skabeloner til skrivelser mv. kan rekvireres hos sekretæren af dem, der ønsker det.
2. Fastlæggelse af dagsordenen og valg af referent: Den af MH foreslåede dagsorden blev vedtaget med ombytning af pkt. 1 og 2. Sekretæren blev indtil videre udpeget som fast referent. (Efterfølgende har jeg tænkt mig, at godkendelsen af referatet sker automatisk 8 dage efter det er
udsendt, med de rettelser og tilføjelser der er modtaget af sekretæren i løbet af de 8 dage!)
3. Bestyrelsens mødested og mødekalender 2007. Hvor mange møder skal bestyrelsen holde
set i forhold til at interessegrupperne også må formodes at skulle holde møder? Er 4 møder om
året passende?: Mødestedet går på skift rundt om fjorden mellem de bestyrelsesmedlemmer, der
ønsker at være værter. Næste møde bliver mandag den 15/1-07, kl. 19, hos MH. Mødekalender udskydes til der er større overblik over bestyrelsens arbejdsomfang.
Suppleanter indkaldes på lige fod med øvrige bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsesmøderne.
4. Drøftelse af bestyrelsens adresser mv. og kompetancer, samt hvordan de bedst kommer DN
Mariagerfjord til gode. Medbring gerne et udfyldt "kompetanceskema" som blev udsendt med indkaldelsen den 29/11-06 og er vedhæftet denne mail: Ved en uformel runde gav de tilstedeværende
udtryk for deres interesser indenfor DN's arbejdsområder. HWF havde udfyldt et kompetanceafklaringsskema.
Sekretæren samler og udsender løbende en liste over bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og
interessegruppemedlemmers navne, adresser, telefon og e-post. Kompetancer og især interesser
kan hver enkelt selv tilføje, når man opretter sin profil på DN Nettet.
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5. Hvilke interessegrupper er der basis for at oprette? Skal hver gruppe stå for sin egen PR?
Forslag:
a. Evt. lokalgrupper i Arden, Hadsund, Mariager og Hobro. Evt. som undergrupper til Plangruppen nedenfor?
b. Naturgruppe, fredninger, naturbeskyttelse og -pleje, adgang osv.
c. Miljøgruppe, herunder bl.a. landbrug og VVM, affald, miljømålsloven, kemikalier
d. Plangruppe, herunder kommune- og lokalplaner, landzonetilladelser mv.
e. Arrangementsgruppe (ture og møder). Evt. slået sammen med næste gruppe: Agenda
21?
f. Agenda 21 gruppe (bæredygtighed, borgerinddragelse, kogræsserlaug, medlemspleje,
børn og unge, skoletjenesten mm.)
g. Ad hoc golfgruppe
h. Ad hoc naturplangruppe (Fremtidens Natur i Mariagerfjord Kommune). Er det en undergruppe til Plangruppen?
i. Andre grupper? Vandløb, vandforsyning, drikkevand, skove, råstoffer, flora og fauna,
habitatdirektivet, vandrammedirektivet, jagt o.m.a.:
Der blev oprettet fire lokalgrupper hhv. Ardengruppen, Hadsundgruppen, Hobrogruppen og Mariagergruppen. Principielt er lokalgrupperne bemyndiget til på afdelingens vegne at behandle
alle sager, som er lokale (Nærhedsprincippet!). De hidtidige lokalkomitéformænd, hhv. MH,
SGM, KN (for CFMJ) og OG, er indtil videre gruppekontakterne.
MH forsøger at etablere en Agenda21-gruppe (inkl. PR og arrangementer) med de DN-medlemmer, som på årsmødet den 16/11-06 gav udtryk for deres interesse for disse emner.
Golfgruppen (inkl. MH) og Naturplangruppen fortsætter som ad hoc grupper med de nuværende
kontaktpersoner hhv. KE og OG.
Andre grupper kan oprettes løbende, når mindst 3 aktive DN-medlemmer har vist interesse herfor. Alle grupper er åbne for optagelse af yderligere gruppemedlemmer.
Interessegruppernes kontaktpersoner sender en liste over gruppemedlemmer og mødedatoer
(løbende) til sekretæren. Gruppernes PR-forslag/-ønsker sendes til sekretæren (eller den nye
Agenda21 gruppe), som indtil videre står for PR.
Sekretæren sender en afkrydsningsliste til grupperne, som returnerer den med medlemmernes
afkrydsning af deres (DN-faglige) interesser.
Sekretæren ajourfører løbende oversigten over interessegrupper på www.dn-mariagerfjord.dk.
6. Arrangementer 2007. Se vedhæftede DN kalender og kalenderen på vores hjemmeside
http://www.dn.dk/sw49639.asp: Der er foreløbig fastlagt følgende arrangementer i 2007, som DN
Mariagerfjord vil stå for eller deltager i:
a. Onsdag den 28/2-07: Foredrag på Hobro Bibliotek i samarbejde med Folkeuniversitetet
b. Søndag den 15/4-07: DN's landsdækkende affaldsindsamling (inkl. uge 16)
c. Onsdag den 16/5-07: Bustur til Tofte Skov og mose
d. Søndag den 9/9-07: Naturens Dag/Fjordens Dag
Hver interessegruppe opfordres til så hurtigt som muligt (gerne inden næste bestyrelsesmøde
15/1-07) at foreslå 1-2 arrangementer, som den evt. vil forestå.
Sekretæren udsender skema til udformning af arrangementsforslag.
7. Drøftelse af IT muligheder, DN Nettet, hjemmeside mm. (undertegnede vil gerne orientere):
MH orienterede om www.dn-mariagerfjord.dk, e-post alias' og DN Nettet.
Det forventes at DN Mariagefjord er oprettet som afdeling på DN Nettet i løbet af uge 51, så
brugernavne (MAF1..osv.) og passwords kan fordeles til bestyrelsen m.fl., som så opfordres til at
udforske DN Nettet. Samtidig påregner MH at have oprettet e-post alias' til alle bestyrelsesmedlemmer, interessegrupper m.fl.
DN stiller 5.000 kr. til rådighed for afdelingens forbedring af sine IT-muligheder.
8. Eventuelt:
a. En ældre HP A3-farveprinter fra NMF blev udleveret til AB.
b. Da DN Mariagerfjord i IT-sammenhænge forkortes MAR, foreslås MAR ”autoriseret”!
Mødet sluttede ca. kl. 22.15
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