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3. Aage V. Jensens Fonde og Bodil Pedersens Fond.
4. Status website.
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7. Forbrug af foldere og respons på denne.
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9. Displays til folder.
10. Godkendelse af fremmedsprogede foldere og vedtægter.
11. Ansøgning om optagelse i Living Lakes.
12. Miljøministeriets grønne fond.
13. Ikke medlemmers medvirken af scenarier.
14. Registrering af sundet tilstand.
15. Evt.

Referat
Bestyrelsesmøde 7. september 1999
Referent: Sekretær Søren Suurland.
Tilstedeværende: Formand Jesper Nielsen (JN), kasserer Allan Nielsen (AN),sekretær Søren
Suurland (SS), suppleant Allan Prang (AP).
Fraværende:
1. Referat godkendt uden bemærkninger.
2. Referater føres i en særlig mødeprotokol. Alle beslutninger føres til referat. Fra arbejdsmøder
refereres til bestyrelsen, som konfirmerer forskellige beslutninger. Referater skal forelægge som
referat inden 8 dage og lægges ud nettet.
3. AN mente ikke vi kunne anvende de indkomne fondsmidler til andre formål end dem som de er
søgt til. Vi blev enige om at det kunne forsvares at hensætte pengene til senere oplag af folderen og
til vedligeholdelse af vores web-site samt til køb af eget web-site. Fondene vil blive tilsendt et
regnskab med bemærkning om hensættelsen. Ifald der skulle indkomme flere fondsmidler agter vi
at søge om ændring af rammerne således at pengene kan anvendes til andre formål. F.eks.
afholdelse af debatmøder og lignende.
4. AN havde vist web-siten til en ekspert som roste den. Der skal dog fortsat arbejdes med tekst og
billeder og der saneres i sidstnævnte. AN mente desuden at det skal markeres hvis links ikke er
færdige. Han efterlyste desuden respons fra den øvrige bestyrelse. Om ca. 14 dage forventes
URL’en at kunne offentliggøres.
5. Vi diskuterede forskellige tilbud. Vi blev enige om at vi skulle købe eget domainenavn og vi
enedes om www.kolindsund.dk. Vi regner med at få brug for ca. 10 Mb Der skal bl.a. være plads til
et debatforum hvor de forskellige scenarierne kan debateres. Fra Scan-net har vi fået et tilbud på
358 kr. i oprettelse, 1 kr. for domainenavnet og 69 kr. pr. mdr. Vi undersøger om der skulle være
billigere tilbud. AP bestiller plads. I øvrigt mener vi at reklamer er bandlyst.
6. SE-nr. er ikke strengt nødvendigt når der er tale om fondsmidler. Det kan dog blive aktuelt
senere.
7. AP har modtaget 24 foldere og udleveret 2. AN har lagt 100 på Naturhistorik Museum af hvilke
en del er forsvundet. Der er desuden forsvundet en del fra fugletårnet ved Dystrup sø. Vi vil forsøge
at kontrollere de øvrige displays. Vi kunne f.eks. spørge om vi måtte ringe med mellemrum for at
checke beholdningen og derefter sende en ny ladning foldere, hvis det er påkrævet. Vi enedes
desuden om at der mangler girokort i folderen. AP påtog sig at lave et færdigttrykt girokort som kan
lægges i. Vi vil i øvrigt overveje andre mulige steder til opstilling af display.
8. Vi vil indtil videre ikke sende andet oplag i trykken.
9. Vi enedes om at indkøbe de foreslåede displays.
10. De internationale tekster er OK.

11. JN er endnu ikke færdig med udkastet. Det færdiggøres og mailes til os indenfor 2-3 dage.
Ansøgningen kan evt. vedlægges engelsk oversættelse af teksterne fra vores web-site.
12. Bestyrelsen mener ikke at en ansøgning vil være relevant for nærværende.
13. Vi enedes om at takke for tilbudet og bede om en beskrivelse af flora og fauna i sundet.
Hvordan fremtiden vil tegne sig kan først vurderet når de forskellige scenarier foreligger.
14. Punktet udgår da høsten stort set er overstået for i år.
15. AN forslog en fælles tur ud i sundet. Dette vil blive planlagt. JN forslog at vi selv tog prøver til
bestemmelse af nitrat og fosfat. Beslutningen om dette blev udskudt til et senere bestyrelsemøde.

