Referat af julefrokost og bestyrelsesmøde i
Kolindsunds Venner d. 5.2.06 kl. 11.00 hos
Jesper Nielsen
Tilstede: Thøger, Jesper, Herdis, Mårten
Dagsorden:
1. Julefrokost v/ Jesper
2. Siden sidst
3. Ansøgning om konference – hvad gør vi?
4. Evt. avis
5. Kolindsund Avis
6. Økonomi/medlemmer
7. Generalforsamling
8. Evt.
Ad. 1.
Vi holdt en dejlig julefrokost. En enkelt øl blev ledsaget af sild, kippers, fiskefiletter,
torskelever, varm leverpostej og frikadeller og alskens retter – hvoraf vi kun kunne
indeholde en lille del. Jesper var inde på, at vi var ”kostforagtere” – men vi blev mætte...
Ad. 2.
- Der er kommet en ansøgning til Indenrigsminiateriet fra Midtdjurs-, Nørre Djursog Grenå kommuner. De vil udarbejde en klarlæggelse af sundets fremtid. Det ser
umiddelbart fornuftigt ud. Og dette førte til en diskussion af Kolindsunds Venners
rolle i det.
- Aage V. Jensens fonde har givet afslag vedr. vores egen konference. Vi må nu
være med i kommunernes, hvis der kommer én.
- Der er ikke kommet svar fra Bodil Nielsens fond.
- Vi har stadig en bevilling på 30.000 kr. fra Friluftsrådet til rapport. Se under 4.
- Jesper arbejder på at lave PDF’er af Kolindsund Avis.
- Jesper har ikke lagt videoklippene af Jens Wærums præsentation op på
hjemmesiden endnu.
Ad. 3.
- Jesper skriver en kommentar til avisen (Grenaaposten) om vores holdning til
sagen.
Ad. 4.
- Vi overvejer at købe midtersiderne i Grenaa-bladet en uge. Og skrive vores
holdninger. Thøger har undersøgt det. Det koster ca. 20.000 kr.
- Mårten undersøger, om vi kan få overført Friluftsrådets bevilling til dette
folkeoplysende formål.

Ad. 5.
- Kolindsund Avis skal have deadline d. 1.4.06 og udkomme ca. 20.4.06.
- Der er: 1. side til forside, 4 sider til artikler (Britta Moesdal om historien og
Schierup om planteliv i søen – Jesper checkker), 1 side til annoncer, 1 side til
gæstepen (Wistoft?), 1 side til bagside. Jesper og Thøger redigerer Jespers indlæg
(se pkr. 3) til Kolindsund Avis.
- Jesper sørger for at Kattegatcenteret sender deres annonce som PDF eller JPG til
ham – og han sender den videre til Mårten.
- Vi trykker avisen i et oplag på 1000. I 8 sider.
Ad. 6.
- Der er 58 betalende medlemmer af foreningen.
- Der er en kassebeholdning på 5.600 kr.
Ad. 7.
-

Vi holder generalforsamling tirsdag d. 4. april kl. 19.00 på Kolind Centralskole.
Jesper sørger for lokaler.
Mårten laver annonce til Grenaa-bladet.
Mårten laver pressemeddelelse.
Thøger sender ud til medlemmerne.

Ad. 8.
- Næste møde i bestyrelsen 18.3.06 kl. 10.00 hos Mårten
For referatet
Kolind d. 7.2.06
Mårten Breum
Sekretær

