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Referat
Bestyrelsesmøde 8. januar 2005
Referent: Sekretær Mårten Breum.
Tilstedeværende: Formand Jesper Nielsen (JN), kasserer Thøger Pauli (TP),sekretær Mårten Breum
(MB)
1. a. Sponsorater og funding
Jesper har tænkt sig at vi skulle sælge sponsorater via skilte på hjemmesiden. Pris 2500 kr. for to år.
Koncentreret om turistindustrien på Djursland.
Forslag:
- Kattegatcenteret, Djurs Sommerland, Golf- og Countrycenteret, Dyreparken
- Senere mere ”normale” virksomheder som f.eks. Scanpan.
Vi har vores mange hits på hjemmesiden som argument...
Desuden er vi enige om at søge op til 15 steder til konferencen. Jesper går på biblioteket og finder
fondshåndbogen. Desuden søges Bodil Nielsen Fonden til foreningens drift, samt Tipsmidlerne
(Mårten) – ligeledes til foreningens drift.
Forslag til fonde til konferencen:
- Rockwool fonden
- Aage V. Jensens Fonde
Deadline for ansøgningerne 1./2. 2005
b. Kolindsund Avis
Thøger har delt aviser ud ved brugserne i Ryom og Kolind (150 eks.)
Vi snakkede om næste nummer:
Der skal en netvejledning vedr. betaling over nettet med i næste nummer.
Artikler:
- Artikel om Grenaas forhold til Sundet. Evt. Museumsdirektør (Jesper – interview) 1 side.
- Gæstepen (evt. Søren Ryge) Mårten 1/2 side
- Fisk (Thøger og Mårten) 2 sider
- Kolind sø (Thøger) 1 side
- Breums Breche (bagsiden – Mårten) 1/2 side
- Annoncer 1 side
- Indmeldelsesblanket 1 side
- Forside 1 side
Ialt 8 sider
- Vi forsøger at skaffe annoncører til bladet.
- Jesper: Carletti, Brugsen i Ryom
- Thøger: OSCAM, Detail Gruppen, Brugsen i Thorsager.
- Mårten: Diverse kolind-handlende
Deadline 15/4 2005
2. - Generalforsamlingen holdes tirsdag d. 22/2. kl. 19.00 på Kolind Centralskole

- Jesper sørger for lokale
- Thøger sørger for øl og vand
- Mårten laver annonce til Lokalavisen og udkast til pressemeddelelse.
3. - Der er nu 48 medlemmer i foreningen
- 38 har betalt
- Der kommer dryppende nye medlemmer
- Der er bestilt girokort
- Kassebeholdningen er på 3674 kr.
- B-one har sendt en regning. Thøger betaler den...
4. - Udover det vi har snakket om under de andre punkter, er der ikke noget nyt.

