Referat af bestyrelsesmøde d. 10. april
2012
Punkt 1. - bestyrelsens konstituering.

Jesper Nielsen fortsætter som formand
Sally Salminen fortsætter som næstformand
Thøger Pauli fortsætter som kasserer
Henrik Vinther blev udnævnt som PR-ansvarlig
Erik Bjørn Olsen fortsætter som menigt medlem.
Sekretæropgaven går på omgang indtil videre.
Punkt 2. - Aftale af nye bestyrelsesmøder i det nye år.
Idet det er blevet vanskeligere at aftale bestyrelsesmøder med kort varsel, blev der aftalt faste møder for
resten af 2012 og frem til Generalforsamlingen, der også blev fastlagt.
Aftalt blev 29 maj 2012 hos Sally Salminen, 14. august hos Thøger, 23. oktober hos Jesper, 22 januar 2013
hos Henrik, 12 marts 2013 hos Erik Bjørn. Generalforsamlingen blev fastlagt til tirsdag d. 19 marts 2013.
Punkt 3. - Workshop d. 25 – 27 april på væksthøjskolen med Arkitektskolen.
Jesper orienterer: Workshoppen er Arkitektskolens projekt – Jesper følger op på hvilke rammer det skal
fungere under ved Stefan Darlan Boris.
Punkt 4 - Arkitektskolens Final review og efterfølgende udstilling
1. prioritet var Arthouse of Djursland, men Lars er uklar om, lokalerne er tilgængeligt i tidsrummet. Lars
snakker om at lave udstillingen i den tidligere grisestald. Der var i bestyrelsen enighed om, at grisestalden
ikke er egnet pga mangel på lys og luft.
Jesper havde snakket om Dampvæveriets gamle jetfaveris 1.sal, der er meget velegnet som udstillingslokale
og som arktitektkoslen var meget begejstrede for.
Erik fotalte om, at Norddjurs har købt to pavilloner ved Københavns Kommune. Den ene skulle bruge ved
en toårig udstilling på havnen om havvindmølleparken ved Anholt. Den anden pavillon, mente han, var i
overskud. Det blev aftalt, at Jesper kontaktede Lars Møller hos Norddjurs Kommune for at undersøge
muligheden for at låne den ene pavillon og ellers undersøge mulighederne omkring Dampvæveriet og evt.
omkring Arthouse og evt. en udstilling i foyeren på Kulturhuset Pavillonen.

Punkt 5 - Henrik orienterer om, hvad han har fundet ud af om jordbrugskommissionen.
Jesper fortæller, at vi allerede kender Jørgen Primdahl godt fra et tidligere møde, og han var meget
interesseret i vort projekt dengang. Jepser tager kontakt til ham og inviterer ham til arkitektskolens
workshop i Ginnerup og taler om mulighederne vedrørende jordbrugskommissionen.
Punkt 6 - Udvikling af et sekretariat.
Her blev arbejdsområderne for et sekretatiat diskuteret Vi er nødt til at lægge parametre fast for at kunne
fundraise. Vi skal have et præcist fokus.
Mulige fonde og regionale midler blev diskuteret. Herunder midler i Regionen udpeget til naturudvikling og
EU’s LIFE Der blev gjort opmærksom på, at EU har et projket Call for LIFE, hvor ansøgningsfristen er 22
september 2012.
Jesper blev pålagt at udarbejde et oplæg til sekretariatets arbejdsområde
Punkt 7 - Nyhedsbrev april:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Workshop – tekst Jesper
Ref af foredraget d. 28 februar tekst Sally
Geocaching tekst Thøger
Kolindsunds Venners henvendelse om Planstrategi for Syddjurs Kommune, tekst Henrik
Ref fra Generalforsamling, tekst Thøger
Konstituering, tekst Henrik

Nyhedbrev II
1. Ustilling i juni/juli 2012.
Punkt 8 - Kolindsund Avis september udgave
Foreløbigt blev der fastlagt, at temaet bliver arkitektskolens arbejde med fire sider incl midteropslag.
En gæstepen skrevet af en af Djurslands større entreprenører med en erhvervsmands sigte.
Flere muligheder blev nævnt. Sally påtog sig at tage kontakten til den foretrukne.
Der var enighed om, at vi skulle opdatere vore annoncører.
Jesper, Thøger og Sally har egne annoncer i avisen, og det er lidt bedsteforældreagtigt.
Derfor ønsker vi at sende et klarere signal ud og satser på at få en vifte af nye annoncører på plads.

