Hobro d. 26.8. 2016

Referat fra:
Afdelingsbestyrelsen for DN Mariagerfjords
møde torsdag

d. 25.aug. 2016 kl. 19.00 hos Kaj Edlund, Nedre Strandvej 67, Hobro, 61779852

Dagsorden:
1) Valg af ordstyrer og referent Kaj Nissen og Frans valgt
2) Godkendelse af denne dagsorden og referat fra sidste møde 9.05.2016 Godkendt
3) (Evt. aktuelt emne til debat)

4) Sager til orientering og til behandling
a) Geografiske grupper – Arden, Hadsund, Hobro, Mariager
Arden: intet særligt, Hadsund:Udvidelse af sommerhus blev lige lidt større og en til del andre tiltag
end tilladt. Har fået påbud om at lovliggøre af Naturstyrelsen, men kommunen har påpeget, at der
ikke er sket noget ulovligt. Det er en sag over lang tid. Vi venter og ser hvad der sker. Hobro: Årets
økomarked blev planlagt. En usikkerhed om hvilke regler kommunen har for kolonihaverne i Onsild
Ådal – Ålykkevej. Vi har spurgt kommunen og venter på svar. Vi er blevet spurgt om vi vil være
behjælpelig med at starte et kogræsserlaug. Kaj E skal deltage i et møde om opstart sammen med
kommunen. Mariager har haft rigtig mange sager. Men ikke mange bemærkelsesværdige/besværlige
sager.
b) Projekt- og emnegruppe.
1. Fredninger - Kielstrup Sø, Kridtgraven ved Dania, opfølgning Valsgaard Bæk
fredningen (skilte mm, mail fra Alan 25.maj), fredningstjek Katbjerg Odde
Ole fortalte om stisystem og det videre arbejde. Kommunen vil ikke være
medrejser af fredningen, hverken Kielstrup Sø eller Kridtgraven ved Dania. Ejer
ved Dania vil heller ikke være med. Angående Valsgård Bæk har kommunen
svaret, at man har fået opdateret skiltning, og at man vil følge op på
fredningstjek forslaget fra os. Fredningstjekved Katbjerg Odde var foretaget 2
gange. Der er sendt en rapport om, hvad vi mener der bør gøres, til kommunen.
Vi tager emnet op på vores årlige møde med kommunen. Også angående en ny
revideret folder.
2. Naturplejeprojekt i efteråret. Vi mangler forslag ved Mariager. Kommunens folk
spørges endnu en gang.
3. Møde for nye medlemmer. Skal vi bruge filmen om Willestrup Å. Hvor?
Hvornår? Der arbejdes videre med et arrangement i Hadsund Bio med filmen.
Lasse undersøger muligheden for at leje lokalet først i oktober.
4. DN’s arbejde i det kommunale Naturråd. Kaj Nissen har været til det første
møde som vores repræsentant. Han fortalte om, hvem der var med. Ellers fik
deltagerne en generel orientering. Kaj synes, der var en positiv snak.
Naturrådet skal kommentere de kommende Natura 2000 handleplaner.
5. Grønt Guld (Vi er blevet bedt om at sige noget om vores projekt på næste
samrådsmøde 3.sep. i Østerild) Mona, Gitte og Mette vil gerne komme og
fortælle.
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6. Naturens dag. Arrangementet foregår i år ved Bramslev lige nedenfor
restauranten. Naturluppen, giftfri have, naturtjek, fuglekassebygning,
naturhave, orienteringsløb m.m. er noget af det der foregår.
7. Formidling ved Alstrup krat (Ole) Ole har snakket med Anders om, hvad der
skal med.
8. Primitiv overnatning (Ole) Grønt Råd har haft en del brugere med til et møde.
Man har bl.a. lavet en liste over, hvor der kunne laves primitive lejrpladser
langs fjorden til kajakroere. De lokale i bestyrelsen frarådede forslaget om en
lejrplads på Skovsgård Hage.
9. Kommunens biodiversitetsstrategi. Der ligger et oplæg fra politikerne til en
biodiversitetsstrategi. Alan nævner, at kommunen selv bør gå forrest. De bør
lade være med at sprøjte. Desuden mener han, de slår grøfterne for tidligt.
10.
c) Andet til orientering
Svend nævnte, at de offentlige skraldespande ikke er gearet til affaldssortering. Det bør
der gøres noget ved. Svend undersøger.
Kaj E fortalte, at der er et par direktører inde i sekretariatet, der har sagt op, og det siges, at man
nu kun vil have en direktør.
5) Kommunikation( de enkelte punkter behandles kun, hvis der er nyt)
a. Hjemmesiden (ny udgave?) Den nye hjemmeside kommer først senere på året, for at undgå en del af
overgangsproblemerne. Nyhedsbreve bør udsendes oftere uden at være for lange, frem for få men
lange.
b. Podio
c. Facebook
d. Andet
6) Sager under behandling (punkterne behandles kun, hvis nogen ønsker det).
a) Kommuneplantillæg nr.19 - Vindmølleplanlægning
b) Kommuneplantillæg nr.21 - Det åbne land
7) Foreningen og andre
a) Samråd (KE) Møde den 3. september i Østerild og den 7. november i Tylstrup.
b) Repræsentantskabsmøde i Ålborg 19.-20.nov. Hvem deltager? Ole Guldberg og Kaj Edlund
deltager.
c) Årsmøde 2016 Kulturhuset i Arden er bestilt. Vores Præsident er årets taler. Jørn bestilles til
dirigentjobbet. Frede, Børge, Anders og Kaj Nissen er på valg. Kaj E spørger Mette Osland om
hun vil stille op. Allan og Kaj E aftaler vedrørende forplejning.
d) Ture. Arrangementer i 2017 til Naturture i Himmerland skal afleveres til Frans inden 1.
december. Alle opfordres til at arrangere ture til næste år allerede nu. Flere var allerede på
banen under mødet.
e) Grønt Råd. Ole refererede fra det udsendte referat. Fra dagens møde nævnte Ole noget om iltning
af Mariager fjord – et projekt, der skal køre her i efteråret. Iltningen skal fjerne kvælstof. Hvad er
de grønnes forhold til møllernes indflydelse i naturen. Man undrer sig i Grønt råd. Kaj E skriver
lidt til Inger Taylor

8) Hvad skal i Nyhedsbrevet?
Naturråd.(Kaj N) Grønt guld(Mona, Mette og Gitte) Naturpleje(Kaj E). Møde for nye medlemmer,
(Kaj E). Naturens dag.(Alan) Økomarked.(Mette)
Kaj E finder selv ud af dato og giver besked til Mette.
9) Eventuelt
10) Næste Møde
1. november i Arden
Mødet slut 22.50
Med venlig hilsen
Frans

