Dagsorden
Bestyrelsesmøde 10. juni 1999
1. Endelig godkendelse af informationsfolderen.
2. Godkendelse af tilbud fra trykkeri.
3. Godkendelse af tysk og engelske overtsættelse af informationsfolder.
4. "Living Lakes".
5. Nyhedsbrev til medlemmer.
6. Website. Skal vi have vort eget domæne?
7. Indsamling af materiale til website.
8. Opfølgning på bibliografi.
9. Fundraising.

Referat
Bestyrelsesmøde 10. juni 1999
Referent: Sekretær Søren Suurland.
Tilstedeværende: Formand Jesper Nielsen (JN), sekretær Søren Suurland (SS), suppleant Allan
Prang (AP).
Fraværende: Kasserer Allan Nielsen (AN).
1. AP foreslog, at forsideteksten skulle være "Kolindsund - Et Naturgenopretningsprojekt". Efter
nogen diskussion blev der enighed om at bevare forsideteksten med begrundelsen, at den anden
tekst ikke harmonerede med ønsket om at holde et letlæseligt sprog i folderen. Vi enedes derfor om
teksten: "Kolindsund - Landbrugsjord eller sø. Et spørgsmål om tid og penge."
2. JN havde indhentet tilbud fra Hornslet Bogtryk. Priserne var 1795 kr. incl. moms for 2000 stk.
trykt på 140 g lys gråt genbrugspapir eller ca. 2100 kr. for tilsvarende på 140 gr. kardus. Vi vedtog
at acceptere tilbudet på 1795 kr., da det ville give et flottere resultat, men med mindre
genbrugslook, ligesom vi ville sikre at kassebeholdningen rakte. Til gengæld besluttedes, det at
indføje "100% genbrug" plus genbrugssymboler på folderen.
3. Den engelske version er endnu ikke færdig. Den tyske er endnu ikke kommet retur fra
korrekturlæser. Punktet udskudt til senere tidspunkt. Der arbejdes videre med oversættelser af
vedtægter.
4. JN berettede om sit møde med repræsentanter for organisationen "Living Lakes". Der var
enighed om at søge optagelse i organisationen. Bestyrelsen mente ikke, at vedtægtsændringer er
nødvendige. I modsat fald spørges generalforsamlingen.
5. JN fremlagde udkast til informationsbrev til medlemmerne, som blev godkendt. Det vil herefter
blive udsendt til medlemmerne incl. badge og informationsfolder.
6. Vi diskuterede, hvad vort behov var. Da der imidlertid fandtes mange muligheder, var der
enighed om at indhente tilbud, før vi traf en endelig beslutning.
7. Der var enighed om, at dette var et så omfattende punkt, at det krævede et særskilt webgruppemøde, hvor disposition og lay-out skulle tilrettelægges. Bestyrelsen udnævnte sig selv til
webgruppe og gruppens første møde blev fastsat til den førstkommende tirsdag aften.
8. Der indsamles stadig materiale til bibliografien. Når den er færdiggjort lægges den ud på vores
Web-site.
9. JN fremlagde udkast til ansøgninger til forskellige fonde. Disse blev godkendt med få ændringer.
JN går videre med arbejdet.

