Hobro d. 29.apr. 2016

Afdelingsbestyrelsen for DN Mariagerfjord
Dagsorden for møde mandag d. 9.maj 2016 kl. 19.00 hos Ole Guldberg, Oxendalen 24, Mariager , tlf.
98542122 eller 22630185
Husk at sende afbud, hvis du ikke kan komme.

Dagsorden:

1) Valg af ordstyrer og referent.
Kaj Nissen og Frans Julin
2) Godkendelse af denne dagsorden og referat fra sidste møde 23.02.2016. Godkendt
3) (Evt. aktuelt emne til debat)
4) Sager til orientering og til behandling
a) Geografiske grupper – Arden, Hadsund, Hobro, Mariager
Arden: Svarer vi på høring ang. Landbrug? Ja det gør vi normalt. Problemer med §3 sag, hvor man får
indtryk af at embedsmændene presses til handlinger, der ikke er helt rigtige. Husk at få alt skriftlig i
sådanne tilfælde!!!
Hadsund: Flere etager på huse i bymidte – ikke en DN sag. Besigtiget sti nord for Øster Hurup. Stien
flyttes uden om det våde område. God løsning
Hobro: Sct. Hans arrangement mindskes eller opgives. Gåtur i Bramslev Bakker med flygtninge blev en
rigtig god oplevelse. Arrangement med spejdere i Hobro Østerskov.
Mariager: Det går stadig langsomt med Maren Mølle projektet
b) Projekt- og emnegruppe.
1. Fredninger - Kielstrup Sø, Kridtgraven ved Dania
Kielstrup Sø: venter på udspil. Kridtgraven ved Dania. Sekretariatet har fundet
denne gamle sag frem og har startet undersøgelser. Jens Chr. Schou vil lave
botaniskundersøgelse, og der er også fundet en geolog. Kommunen er blevet
forespurgt om de vil være med.
2. Naturplejeprojekt i efteråret (Ole?) Ole snakker med Anders Horsten om forslag.
3. Møde for nye medlemmer. Kan vi invitere til film om Villestrup Å i Hadsund
Bio? Vi vil lave et arrangement evt. med film om Villestrup Å. Filmen vurderes
først. Tidspunkt i efteråret. Sættes på næste dagsorden.
4. Kan vi gøre noget for at fremme giftfrie haver vha. miljøagenterne (Frans)
Miljøagenterne kan ikke umiddelbart bruges til giftbekæmpelse, da de aflønnes
af affaldsafdelingen. Hvis et vandværk vil betale kan de henvende sig til
miljøagenterne.
5. Affaldsindsamling. Se Allans udsendte om affaldsindsamlingen. Næste år er det
den 2. april. Vi har et problem med, at sekretariatet kun udmelder et tidspunkt
pr kommune, hvor vi har indsamling 4 steder med tidspunkt. Vi sender besked til
sekretariatet for at gøre opmærksom på dette problem, der nu har været de
sidste par år.
6. Primitive overnatningsmuligheder i kommunen. Intet sket.
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7. Projekt Simested Å (Kaj N, Frans) Kun det ene af de 2 projekter bliver
gennemført.
8. Råstofplan 2016. Se det Kaj Edlund tidligere har udsendt med vore
kommentarer til planen
9. Plukhugst eller hærværk i Alstrup Krat fredningen (Ole) Vi bør bede DN om at
sørge for en definition på, hvad plukhugst er, og hvor ofte det må foretages,
næste gang det dukker op i en fredningssag.
10. Åbning af udsigt ved Sukkertoppen - midlertidigt hugststop (Ole) Ole m.fl.
besigtiger en forespørgsel om vores accept til fældning af nogle bøgetræer for at
skabe udsigt fra et område kaldet Sukkertoppen ved Mariager.
11. Fredningstjek. Forslag til næste tjek: Katbjerg Odde fredningen.
12. Naturens Dag. Da vi ikke kan være i Stinesminde, blev det foreslået, at man
kunne flytte til Bramslev Bakker, Sildehagen eller Høllet
c) Andet til orientering

1.Nye frivillige. Vi snakkede om, hvor vigtigt det er, at nye medlemmer kan komme til at
lave noget, de gerne vil.
5) Kommunikation( de enkelte punkter behandles kun, hvis der er nyt)
a. Hjemmesiden. Mona og Mette skal på kursus i det nye hjemmesideprogram.
b. Podio
c. Facebook. OPFORDRING: Send noget om jeres ture incl. fotos
d. Andet. Frans nævnte at det var et krav at fotos havde en vis størrelse – det må ikke være for få MB
og ikke over 15 MB- for at komme i Kulturfjorden.
6) Sager under behandling (punkterne behandles kun, hvis nogen ønsker det).

7) Foreningen og andre
a) Samråd (KE) Næste møde lørdag den 3. september og den 7. november i Tylstrup
b) Repræsentantskabsmøde i Helsingør 9.-10.apr. Kaj E refererede.
c) Årsmøde 2016 (sted, dato, emne for foredrag?) Onsdag den 26. oktober i Arden – evt. Kulturhuset.
Foredragsholder f.eks. Morten D:D. Hansen om biodiversitet. Kaj N kontakter ham.
d) Naturmøde i Hirtshals 26-28.maj. Bemanding af DNs stand eftersøges.
e) Møde med AVL plast? Mødet afholdes den 25. maj kl 16.30 på virksomheden, Klostermarken,
Mariager
f) Møde med Rune Engelbrecht Larsen? Afholdes i Rebild den 31. maj. Nærmere om sted senere.
g) Ture. Edderkoppetur arrangeres af Hobrogruppen i august.
h) Grønt Råd. Intet nyt.

8) Hvad skal i Nyhedsbrevet?
Fredning af Kridtgraven (Kaj E), Affaldsindsamling (Alan)Plukhugst i Alstrup Krat (Ole),
Naturmødet (Kaj E), Nye medborgere i den danske natur (Mette Osland), Vores ture ( Mona).
Deadline 23.5. 2016
9) Eventuelt. Ansøgning til ”Grønt Guld”? Intet svar endnu. Botanikkursus arrangeret af
Samrådet lørdag den 18. juni. Tilmelding til Kaj E.
10) Næste Møde. Torsdag den 25. august i Hobro
Mødet slut 22.40

