Dagsorden
mødet for aktivgruppen bag Jesper Nielsen, formand for Kolindsunds Venner 1./2. 2003
1. Generalforsamling
2. Folder
3. Web-adresse
4. Living Lakes
5. Brainstorm

Referat
for mødet for aktivgruppen bag Jesper Nielsen, formand for Kolindsunds Venner 1./2. 2003
Referent: Mårten Breum.
Tilstedeværende: Formand Jesper Nielsen (JN), Thøger Pauli (TP), Mårten Breum (MB)
1. Generalforsamlingen holdes 18.3 kl. 19.00 på Kolind Centralskole
- Jesper sørger for lokale på skolen.
a. Girokort og indkaldelse.
Jesper vil sende girokort ud til alle, der står i databasen, samt nye medlemmer.
b. Pressemeddelelse.
Mårten laver udkast til en og sender dette til Jesper og Thøger.
c. Annonce.
Vi blev enige om at sætte den i Djurslandsposten. Det koster 250,- + moms.
Mårten sætter teksten op og sender annoncen.
Teksten til annoncen er:
Foreningen Kolindsunds Venner
GENERALFORSAMLING
På Kolind Central skole i lokale n.n.
18. Marts kl. 19.00
Dagsorden iflg. vedtægterne
Indmeldelse kan ske på generalforsamlingen.
www.kolindsund.dk
2.Vi skal have genoptrykt folderen. Jesper og Mårten har snakket om, at Mårten måske skal relayoute den og tage kontakt med Huset i Århus, hvor den kan trykkes billigere.
3.Foreningen betaler uforholdsmæssigt meget for sit web-hotel, snakkede vi om. Thøger og Jesper
finder en (langt) billigere løsning.
4.Jesper melder os ind i foreningen, blev vi enige om.
5.- Thøger har kontakt til en presse m/k, som han vil kontakte vedr. dækning af
generalforsamlingen.
- Byrådslobbying. Mårten kontakter Socialdemokrat vedr. Kolindsund.
- Landspolitisk lobby. Jesper vil prøve at lave noget til venstreregeringen..
- Sommerstævne: Mårten foreslog et sådant. Vi snakkede om:
Måske på kulturhuset i Grenå. Interessante foreninger, som måske kunne stå som medarrangører:
Grenå Lystfiskerforening, Naturfredningsforeninger, Åleruselauget, Pumpelauget,
Vandreforeninger, Jagtforeninger, ornitologer og partier.
Vi snakkede om stævnet som en dag, hvor der var stande og diskussioner - måske vandretur i
sundet, paneldiskussioner - og måske oplæg af ping (f.eks. Auken). Stævnet sluttes af med
fest/musik.

