Bstyrelsesmøde i Kolindsunds Venner d. 5./3. 2011 hos
Thøger Pauli
Til stede:
Jesper Nielsen
Sally Salminen
Thøger Pauli
Erik Bjørn Olsen
Steen Ankersen

Dagsorden:
Konstituering af bestyrelsen
Kolindsund Avis
Medlemmer
Økonomi
Hjemmesiden Kolindsund.dk
Jens Wærums tegninger af nyt boligkomleks ved Kolind.
Kontakt med Arkitektskolen
Referat:
Ad.1
Jesper Nielsen fortsætter som formand, Sally Salminen fortsætter som næstformand,
Thøger Pauli fortsætter som kassér. Erik Bjørn Olsen er almindeligt
bestyrelsesmedlem.
Sekretærposten går på omgang. Dagsordenen udfærdiges af forrige mødes referent.
Jesper tager referat af mødet denne gang.
Ad 2.
Deadline for næste avis er d. 1. juni 2011.
Jesper overtager layoutarbejdet fra Mårten Breum. Arbejdet vil fremover blive lavet i
Publisher, da dette er et program Jesper er familiært med.
Bladet skal formegentligt migrere til 4-farvetryk
Thøger finder ud af, hvilke tilbud,, Mårten fandt frem til, omkring pris.
Indhold:
Forside og halv side på side to. Grenaa havn, artikel om beregninger og
vandstandsstigninger i fremtiden.
Halv side side 2: Marie Lyster Nielsen

Side 3 Carsten Bech om Termestrup enge
Midtersider – Præsentation af Jens Wærums tegninger af en mulig ny bydel i Kolind.
Kontakt talonen ændres til kontakt information med betalingsoplysninger.
Side 7 Artikel fra Kirsten Largren om Arkitektskolen og de nye tiltag.
Side 8 evt. kort artikel om at de gamle udgaver af avisen er havnet på hjemmesiden i
PDF form
Eller artikel fra Marie Lyster Nielsen
(Til hjemmesiden)
Løs snak om indholdet i næste udgave af Kolindsund Avis.
Ad: 3
Der er 155 betalende mdlemmer i skrivende stund. Yderligere 9 i restance.
De fleste forventes at forny efter rykker.
Ad.4
Vi har hele 17.300 kr i kassen. Der er ingen udestående regninger. Alt er betalt – selv
den store avisannonce i lokalbladene.
Der er mulighed for øget aktivitetsniveau i den kommende tid.
Ad. 5
Vi skal have de sidste Aviser på hjemmesiden som PDF’er
Og referatet fra GF 2011, samt referatet fra dette betyrelsesmøde.
Ad. 6
Udflugt til Bølling Sø ved Funder Bakker blev diskuteret.
Evt. med Jens Kirkeby som Guide. – En sensommer tur i september.
Evt. konkurrence med arkitektstuderende om visionære produktioner omkring
Kolindsund med tilhørende stormøde, hvor forslagene præsenteres.
Sponsorpræmier blev diskuteret.

