Center Natur og Miljø

Referat fra møde i Det Grønne Råd onsdag den 24. august 2016 i Støvring
Til stede:
Randi Stub, Friluftsrådet
Bjarne Christensen, Lystfiskerne
Gitte Holm, DOF
Sara Tornøe, Center Kultur og Fritid, Rebild Kommune
Jørn Otte, Økologisk Landsforening
Kim Mark, Jægerne
Troels Horneman, Nørlundfonden, de private skovejere
Anette Bruun Hansen, DN (suppleant for Sussi Handberg)
John Mønsted Jensen, Center Natur og Miljø
Karen Clausager, Center Natur og Miljø (referent)
Afbud fra:
Niels Moes, Turistforeningen
Henrik Dalgaard, AgriNord
Jan Stistrup, nf plus
Uffe Westerberg, Rold Skov Natur- og Kulturcenter
Leif Lyngsøe, Naturstyrelsen Himmerland
Ulrik Lund, Kødkvægforeningen
Dagsorden
1. Godkendelse referat fra mødet den 25. maj 2016
2. Godkendelse af dagsorden
3. Mødeform – mødernes varighed: skal der sættes sluttidspunkt på?
4. Opfølgning på punkter fra forrige møde
5. Rebild Natur- og Miljøpris
6. Orientering fra Kommunen om nyt siden sidst
7. Bordet rundt
8. Evt.
Ad.1) Godkendt
Ad.2) Godkendt
Ad.3) Sekretariatet havde på foranledning af nogle af rådsmedlemmerne valgt at sætte
mødeformen på dagsordenen. Flere vil gerne at vi sætter et sluttidspunkt på møderne, så de ikke
trækker for meget ud, og også gerne en kortere dagsorden. Nogle rådsmedlemmer skal ofte til
andre møder om aftenen. Sekretariatet har noteret sig ønskerne, og vil prøve fra næstkommende
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møde at ”stramme op” på dagsorden og mødelængde. Sandwichen kan evt. lægges efter selve
mødet og så er det frivilligt om man vil blive og spise, eller om man vil smutte.
Ad. 4) Intet
Ad. 5) Rebild Natur- og Miljøpris blev uddelt til Suldrup Senior Service den 7. august i forbindelse
med årets Jættefest i Suldrup, og der var fin medie-omtale og glade prismodtagere. Tak til Jørn
Otte for at komme med ideen og tænke hurtigt, og til Randi Stub for at træde til som
prisoverrækker med kort varsel.
Ad. 6)
• Grøn ordning: I forbindelse med de nye vindmøller i Volstrup er der 1,1 mio kroner til
lokale projekter. Økonomi-udvalget har modtaget 10 ansøgninger, og 6 af disse
ansøgninger går videre til EnergiNet.
• De tre skovningsprojekter på kommunal jord i hhv. Bælum, Støvring og Nørager er
afsluttet. Det har dog givet lidt efterfølgende problemer med opkørte veje, men det bliver
der taget hånd om.
• Der er ved at blive udarbejdet info-tavler til nogle af de nye stier og faciliteter i Støvringområdet, og et udkast til lay-out blev præsenteret. På sigt er det meningen at alle gamle
skilte og kortborde (ved kommunale stier/faciliteter) skal udskiftes/fornyes.
• Omlægningen af Mastrup Bæk forventes at gå i gang forår 2017, men kræver en ny
lokalplan.
• Der er kommet en ny naturmedarbejder i Center Natur og Miljø.
• KlimaRebild gruppen er ved at starte op igen med henblik på afholdelse af næste års
klimauger.
• Der starter en revision af landdistriktspolitikken
• Der er i 2016 80 mio. kroner i en bredbåndspulje fra Energistyrelsen – med ansøgningsfrist
den 31. oktober (!). Næste år vil der være færre penge i puljen.
Ad. 7)
Jørn Otte: Den 4. september bliver der afholdt økologisk høstmarked på Brunholm – som en del af
landsdækkende høstmarkeder arrangeret af Økologisk Landsforening.
Anette Bruun: Den 10. september kl. 10 rydder DN stier ved Højris Mølle, og alle er velkomne til at
give en hånd med.
Gitte Holm: DOF har anskaffet en trailer til at tage med rundt til arrangementer
Randi Stub: Kløversti-gruppen i Skørping arbejder derudad, og satser på at holde indvielse den 16.
september. Mere info følger.
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Randi har på et møde med Friluftsrådet og KL hørt om kommuner der stiller en trailer med diverse
værktøj til rådighed for foreninger og borgergrupper, der står med konkrete projekter. Måske en
ide til Rebild Kommune?
Ad. 8) Der var ikke noget til evt.
Næste møde er den 23. november 2016
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