Referat af møde i bestyrelsen i
Kolindsunds Venner 6-1-07 kl. 11-14.00
hos Mårten Breum, Kolind
Tilstede: Jesper, Thøger, Mårten
Dagsorden:
Udenfor referat: Julefrokost i bestyrelsen (betalt af os selv) – hyggeligt.
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1. Siden sidst
- Kolindsund Avis er denne gang blevet fotokopieret. Dette har fremmet
kvaliteten af illustrationerne.
- Avisen er blevet delt rundt ved brugserne i Kolind, Grenaa og Ryom.
Husstandsomdelt i Ryom og Kolind visse steder.
2. Hjemmeside
- Hjemmesiden er ikke blevet opdateret i 1/2 år.
- Beslutning: Jesper frikøbes til opdatering af hjemmesiden (ca. 7 timer)
efter generalforsamlingen.
3. Økonomi og medlemmer
- Der er nu 65 betalende medlemmer up-to-date i foreningen
- Kassebeholdningen er 6406 kr.
- Der kan ses frem til indtægter fra kontingenter på ca. 2000 kr. i år.
4. Kolindsund Avis
- Vi snakkede løst og fast om avisen – som er en vigtig aktivitet for
foreningen. Blev enige om at tage en diskussion med medlemmerne på
generalforsamlingen.
- Vi har nu tegnet 7 annoncer.
Vi mangler at checkke 3 annoncører:
- Carletti (JN)
- Baronessen (MB)
- Skodillen (TP)
Nye prospekter:
- Gottschalk (JN)

-

Øjenlægen, Grenaa (JN)
Skandinavisk Dyrepark (TP)
Lyngby og Fannerup div. (MB)

5. Generalforsamlingen 2007
- Generalforsamling 2007 holdes d. 27.2.07 kl. 19.00 på Kolind
Centralskole
- Vi regner nu med ca. 20 deltagere
- Service, tallerkener, kaffe, vand, øl (TP)
- Slik (JN)
- Animation + bærbar (JN)
- Annonce (MB) i Adresseavisen, Syddjurs samt Lokalavisen
Midtdjurs/Norddjurs ca. 700 kr.
- Mårten er på valg i år – men modtager genvalg
- Jesper finder et egnet lokale på KC
- Thøger sørger for indkaldelse til medlemmerne pr. post senest 14 dage før
GF
- Jesper skriver en beretning, som sendes til bestyrelsen på forhånd.
- Vi skal have et punkt under beretningen med diskussion af Kolindsund
Avis.
- Thøger får revideret regnskabet sammen med Lars Rahbek, samt opstiller
et budget i samarbejde med bestyrelsen.
6. Konferencen
- Jesper vil snakke om den i beretningen. Han har flere gode forslag – som
indebærer, at vi holder nogle arrangementer selv.
7. Eventuelt
- Bestyrelsen for Kolindsunds Venner takker for et godt 2006 – og ser med
glæde frem til arbejdet i 2007 for at få omdannet Kolindsund til sø igen...
Venlig hilsen
Referent
Mårten Breum
Sekretær
d. 8.1.07

