Bestyrelsesmøde i Kolindsunds Venner d. 10.8.2010
kl. 18.00 i Midtdjurshallen
Tilstede: JN, TP og MB (referent)
Afbud fra: SS
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Siden sidst
Mødet i Enslev
Avisen
Webbet
Økonomi og medlemmer
Eventuelt

Ad. 1 Siden sidst
-

-

Der har været afholdt møde mellem den fælleskommunale embedsmandsgruppe på
Djursland og de to folketingsmedllemmer Leif Lahn og Annemette Winther. Det fremgik
ifølge kommunale kilder af mødet, at ingen af de to kunne se penge til at gennemføre fase to
for – i Folketinget lige nu.
JN foreslog, at vi kunne snakke med Aage V. Jensens formand. Han vil overveje at tage
initiativet.

Ad. 2 Mødet i Enslev
-

Mødet skal hedde: ”Kolindsund – Jyllands største sø – hvornår/hvordan?”

-

Det holdes tirsdag d. 14.9.2010 kl. 19.00 på Arthouse Djursland i Enslev.

-

MB laver annonce for mødet, heri indgår: Overskrift, mødedata – herunder deltagere – og
busplan for tilbringebusser.

-

MB PDF’er annoncen, som så sendes ud til relevante – herunder særligt indbudte deltagere,
foreningens venner og pressen.

-

TP laver en begivenhed på Facebook, når deltagerne er på plads – som så spredes.

-

JN sender pdf til webmaster.

-

Bussen går kl. 17.30 fra Grenå banegård – og kommer til Enslev kl. lidt i 19.00. MB bliver
samlet op i Kolind på vejen mod Grenå – og deltager på turen.

-

Bussen kører samme tur når mødet er færdigt.

-

JN checkker hos Gottshalk. Prisen skulle være knap 4000 inkl. moms.

-

Indleder på mødet: Jens Kirkeby

-

Mødeleder: ?

-

Særligt indbudte deltagere (med kontakt angivet): Jan Petersen (TP-OK), Kirstine Bille, Leif
Lahn, Carsten Bech (SS-OK?), Claus Wistoft (JN-Mangler), Jonas Dahl (TP-mangler),
Ingelise Winther (MB-mangler), ”Steen og Poul ” fra Norddjurs (JN-mangler), evt. en
repræsentant for Living Lakes International.

-

JN undersøger muligheden for at låne en projektor og en bærbar mikrofon/lydanlæg.

-

MB kontakter Lars Normand Thomsen fra lokalavisen – og Grenåbladets redaktion.

Ad. 3 Avisen
-

Vi undlod at diskutere den næste avis. Mødet i Enslev skal naturligvis refereres. Avisen
bliver hovedtemaet på næste møde, som holdes kort efter Enslev-mødet.

Ad. 4 Web
-

Annoncen for Enslev-mødet uploades på hjemmesiden – sammen med de sidste to referater,
som MB sender til JN sammen med annoncen.

-

Webmaster Clemens har fået 400 kr. forud indtil nytår.

Ad. 5 Økonomi og medlemmer.
-

Kassereren, TP, kunne meddele, at vi har 14.713,32,- i kassen.

-

Han kunne meddele, at vi har 138 medlemmer – deraf 6 restanter.

Ad. 6. Eventuelt
-

Tak for kaffe, øl og kage til formanden.

For referatet
Kolind d. 11.8.2010
Mårten Breum
Sekretær

