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1. ordinære generalforsamling 11. april 2000
1. : Valg af dirigent og referent
2. : Bestyrelsens Årsberetning ved Formanden Jesper Nielsen
3. : Fremlæggelse og godkendelse af Årsregnskabet for 1999
4. : Fremsættelse og godkendelse af budget herunder fastsættelsen af næste års kontingent
5. : Indkomne forslag:
Forslag om diskussion af Foreningens ansigt udadtil.
Konkret om rensningsanlæg og drikkevand omkring Kolindsund.
Forslagsstiller: Mogens Overballe
6. : Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.
Søren Suurland er på valg som sekretær; er villig til genvalg
Allan Prang, foreningens suppleant, har overtaget posten som kasserer efter Allan Nielsen.
Ny suppleant skal derfor vælges
7. : Valg af revisor
8. : Eventuelt

Referat
1. ordinære generalforsamling 11 april 2000
Referent: Søren Suurland.
Mødet blev holdt i Marienhoffskolens lokale nr. 9 i Ryomgård
1. Allan Prang valgt som dirigent, Søren Suurland som referent.
2. Jesper Nielsen aflagde beretning over foreningens første år:
Formandens Årsberetning:
1999 var året, hvor foreningen så dagens lys.
Bestyrelsen blev hurtigt enige om nødvendigheden af at målrette indsatsen i mod nye medlemmer
og information af borgerne i regionen om foreningens og Kolindsunds eksistens.
Målet var at få nye medlemmer, så foreningen kunne vokse sig stor og dermed skaffe sig
indflydelse. Der blev vedtaget at lave en informationsfolder om sundet og konstruere en
hjemmeside på Internettet.
Et andet vigtigt projekt var at indsamle materiale til en bibliografi om sundet.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe (dvs. hele bestyrelsen + Allan Prang) til at udføre beslutningerne
om en infofolder.
Første trin var at lave en informationsfolder om sundet.
Den endelige folder blev færdig i begyndelsen af maj måned og blev præsenteret ved Lake 99
konferencen i København, som, jeg, formanden deltog i.
Ved denne konference lykkedes det foreningen at knytte forbindelser til Arresøforeningen, Dansk
Naturfredningsforening og Global Nature Fund.
Vi valgte ved næste bestyrelsesmøde at søge optagelse i Global Nature Funds LivingLakes projekt,
og ansøgningen til dette projekt blev afleveret til Global Nature Fund i februar måned dette år. Den
lange ekspeditionstid skyldes det store arbejde med at skrive og oversætte alt vort materiale til
engelsk og tysk.
Da vores folder nu var færdig, tog vi fat på at opbygge hjemmesiden. Igen udnævnte vi hele
bestyrelsen incl. Allan Prang til arbejdsgruppe.
Allan Prang skal her takkes for den kolossale arbejdsindsats, han frivilligt har ydet og som
foreningen ikke kunne have været foruden. Han alene er årsagen til den flotte og enkle side, vi i dag
kan præsentere for folk.
Vi vedtog også at søge midler til opbygningen af websiten og trykning af vores folder ved alle
fonde med naturgenopretning som fundats.
Resultatet af denne fundraising er foreløbig 4 afslag og 2 bevillinger fra henholdsvis Aage V.
Jensen Fonde og Bodil Pedersen Fonden. En henvendelse fra Plums Økologi-fond om yderlige
dokumentation af projekterne har vi måttet besvare med ,at vi havde opnået den fornødne kapital og
ikke længere havde brug for yderligere midler. De resterende fonde har vi endnu ikke hørt fra.

Vi har passet godt på pengene og kun en mindre del af midlerne er blevet anvendt. Det skal dog her
lige slås fast, at fondsmidlerne er hensat til de formål, vi søgte på. Midlerne kan ikke anvendes til
andre formål.
Vi har derfor bl.a. hensat midler til driften af hjemmesiden de kommende år på vort nuværende
domaine www.kolindsund.dk
I november måned bad vi Aarhus Amt om deltagelse i møderne omkring sundet og dets opland i
alle sager. Det blev taget til efterretning, og foreningen modtager nu materiale om alt relevant fra
amtet.
Bestyrelsen har som det første måttet tage stilling til problematikken omkring grødeskæringen i
Kolindsunds landkanaler, og det er bestyrelsens indstilling, at vi ikke vil lægge hindringer i vejen
for fremtidig grødeskæring, men også at vi vil modsætte os ændringer af bundkoterne i amtets
regulativer.
I december måned blev hjemmesiden stærkt forsinket vel at mærke endeligt præsenteret for
omverdenen. Arbejdet med at tilmelde hjemmesiden til forskellige søgetjenester og placere links
hos andre websteder foregår stadigt, ligesom udviklingen af siden vil fortsætte.
Bestyrelsen har i øvrigt besluttet at give alle lodsejere i sundet mulighed for at komme til orde på
vores website, og arbejdet med at lokalisere dem foregår stadigt. Vi har også tilbudt pumpelaget
selv at beskrive deres arbejde på hjemmesiden.
Skal vi gøre status over året, der gik, så har bestyrelsens strategi båret i hvert fald nogen frugt.
Foreningens medlemsskare er godt og vel fordoblet siden starten d. 16 marts, hvor 16 tegnede
medlemskab. Foreningsskaren tegner nu 30 medlemmer.
Med hensyn til ansøgningen til Living Lakes afventer vi endnu resultatet.
Fundraisingen må betegnes som særdeles vellykket, og midlerne har givet os mulighed for at
eksponere os langt bedre.
Folderen og hjemmesiden har fra alle sider modtaget stor ros for både saglighed og design.
Vi har opnået gode kontakter i både ud- og indland.
Jeg skal her berette om det beklagelige faktum, at vores tidligere kasserer Allan Nielsen har valgt at
fratræde sin post og melde sig ud af foreningen, øjensynligt i protest mod interne arbejdsprocedurer
i foreningen og min person.
Bestyrelsen blev sammenkaldt til et møde, og den resterende bestyrelse blev bedt om at vurdere, om
jeg havde handlet forkert i den konkrete sag og generelt.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer mente ikke, det var tilfældet. Det skal her indskydes, at Allan
Prang, bestyrelsens suppleant, har medvirket ved alle bestyrelsesmøder og har været involveret i
alle bestyrelsens afgørelser.
Alle beslutninger truffet i bestyrelsen er hidtil foregået ved debat. Der har til dato ikke fundet
egentlige afstemninger sted.
Referat af mødet skal godkendes ved næste bestyrelsesmøde, og vil derefter være tilgængeligt på
hjemmesiden.

Jeg fremlægger her alle de dokumenter, der indgår i Allan Nielsens fratrædelsesbrev. Og ellers
relevante i dokumenter i sagen, så alle der har ønske herom selv, kan tage stilling hertil.
Hvad vil fremtiden byde?
Vore foreløbige planer omhandler udover udviklingen af hjemmesiden og et nyt forbedret optryk af
vores folder om et stort anlagt debatforum, der skal finansieres af fondsmidler, vi også skal søge.
Vi vil i langt højere grad blande os i debatten i det kommende år, nu da vi tidsmæssigt har større
handlefrihed. Vi vil markere foreningens holdninger overalt både på internettet og i pressen og ved
offentlige møder. Vi vil knytte tættere forbindelser med interesseorganisationer både Danmark og i
udlandet, og ikke mindst vil vi påbegynde lobbyarbejdet med at skaffe midler til en
naturgenopretning. Vi vil tage kontakt med politikere på alle plan og til EU's miljøkommision.
Det er vort ønske og håb, at sundbønderne vil forholde sig afventende og så tage stilling til, hvad vi
måtte kunne præstere, når den tid kommer.
Det ligger stadig fast, at sundjorden er sundbøndernes, og at deres ejendomsret er uomtvistelig
jævnfør grundloven.
De kan frit tage stilling til et hvert resultat, foreningen måtte komme frem til.
3. Allan Prang fremlagde som nytiltrådt kasserer regnskabet for 1999 på basis af Allan Nielsen
arbejde.
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.
4. Allan Prang har udarbejdet et budget med udgangspunkt i årsregnskabet for 1999.
Mogens Overballe fremsatte derefter forslag om nedsættelse af kontingentet til 50 kr.
Bestyrelsen forsvarede det nuværende kontingent med, at man i fremtiden kan forvente øgede
udgifter til den daglige drift, da en del udgifter til kontorartikler har været betalt af formandens egen
lomme.
Mogens mente, at med de fondsmidler foreningen råder over, kunne det godt forsvares at nedsætte
kontingentet.
Bestyrelsen svarede hertil, at der anslået vil være til tre års vedligeholdelse af web-siten og
genoptryk af informationsfoldere. Da foreningen næppe har fået opfyldt sit formål indenfor denne
tidshorisont, kan det ikke forsvares, at foreningen mister det beskedne overskud ,der er, når den
daglige drift er betalt. Der bliver rigeligt brug for disse midler.
Mogens' forslag blev derefter sendt til afstemning og nedstemt.
5. Mogens Overballe beklagede sig over, at hans korrektur til foreningens indlæg i
regionsplandebatten ikke blev taget med i indlægget. Bestyrelsen begrundede dette med, at
ændringerne for det første indkom efter, indlægget var afsendt. For det andet var bestyrelsen ikke
enig i ændringerne, da den fandt at dette kunne opfattes som en generel kritik af landbruget, hvilket
går ud over foreningens formålsparagraf.

Der var endvidere en debat om foreningens ansigt udadtil idet Mogens Overballe mente at
foreningen skal føre miljøpolitik og ikke bare beskæftige sig med søens gendannelse. Dette blev
dog afvist, da det ligger udenfor foreningens formålsparagraf. Bestyrelsen fremsatte denne
udtalelse:
Bestyrelsens holdning til rensningsanlæg
Bestyrelsen for Kolindsunds venner beskæftiger sig kun med rensningsanlæggene i Kolindsunds
afvandingsområde.
I lyset af ferskvandssøer rent naturligt er særdeles kvælstofholdige, meget dårlige til at regenerere
sig selv, og fosfat-tilførslen er eneste mulighed for at regulere algevækst i søen, er Kolindsunds
Venner naturligvis interesseret i at reducere spildevandstilførslen til Kolindsund mest muligt.
Dette er lettest gjort ved begrænsning af udledning fra punktkilder herunder rensningsanlæggene fra
de større byer i området.
Muligheden har især budt sig omkring spildevandsudledningen fra Ryomgård, Kolind, Lyngby og
Trustrup, da der er mulighed for at Grenaa og Midtdjurs kommuner samarbejder om en trykledning,
der skal føre spildevandet helt Fornæs rensningsanlæg udenfor Kolindsunds afvandingsområde.
Derved begrænses tilledningen af spildevand til området (den kommende sø) med ca. 50% fra
punktkilderne.
Indholdet af fosfat er over en årrække blevet målt i Grenåen tæt ved havnen.
I 1997 var niveauet nede på 88 µgr./l. Balancen i en ren sø ligger på ca. 50 µgr./l.
Målet er altså indenfor rækkevidde.
Det er ikke utænkeligt, at landbrugsområdet Kolindsund bidrager en del til fosfatudledningen på
grund af den store pumpeaktivitet, men det er ikke påvist.
Det er sandsynligt, hvis de tre store rensningsanlæg ved Ryomgård, Kolind og Trustrup forsvinder
ud af systemet, at fosfatindholdet kommer ned på de påkrævede 50 µgr./l., og der derfor er grundlag
for økologisk balance i den kommende sø.
Bestyrelsens holdning til Drikkevand på Djursland
Kolindsunds Venner har ved flere lejligheder benyttet argumentet: at en gendannelse af Kolindsund
vil være væsentlig i sikringen af Djurslands Drikkevand.
Det er godt og væsentligt argument, og vi vil bruge det igen og igen.
Men Kolindsunds Venner er ikke en miljøorganisation. Vi kæmper ikke for at redde
drikkevandsreserverne eller for at ændre landbrugsdriften på Djursland eller for den sags skyld
noget andet.
Vi er en tværpolitisk græsrodsforening, der beskæftiger sig udelukkende med området Kolindsund.
Vort formål er en gendannelse af søen Kolindsund og dens bredder til gavn for hele Djursland. For
at kunne få gavn af søen må den nødvendigvis være ren.
Derfor kan vi beskæftige os med rensningsanlæggene og holde os inden for formålsparagraffen.

Mogens Overballe fremsatte derefter følgende forslag:
Generalforsamlingen synes at Kolindsunds Venner først og fremmest skal være naturvenlig og gå
ind for bæredygtighed og økologiske principper for at nå vort mål. (Nej til trykledning til Fornæs).
Generalforsamlingen opfordrer derfor bestyrelsen til at anvende decentral spildevandsrensning fra
byer, lokalsamfund og spredt bebyggelse omkring Sundet, rensning for fosfor ved binding i
slammet samt rensning af landbrugets drænvand i småsøer til Sundet.
Efter en længere debat om mulighederne for at realisere et sådant projekt blev forslaget sendt til
afstemning og nedstemt.
Mogens fremsatte derefter en mindretalsudtalelse:
Hvilken gavn har vi af Kolindsund som sø, hvis det ikke er for miljøet?
Mindretallet synes at det først og fremmest skal være for miljøets skyld at der skal vand i sundet,
også som argument overfor amtet.
Dette blev ikke modsagt og argumenterne vil også blive brugt igen og igen fra bestyrelsens side
under hensyntagen til formålsparagraffen.
6. Søren Suurland var på valg som sekretær. Da der ikke var modkandidater, blev han genvalgt for
de følgende to år.
Som ny suppleant blev foreslået Jan Sindvald og Daphne Simonsen. Da JS imidlertid var
fraværende pga sygdom, og der i generalforsamlingen var modvilje mod at vælge personer in
absentia, blev Daphne Simonsen valgt uden modkandidat.
7. Mogens Overballe blev genvalgt uden modkandidat.
8. Mogens Overballe spurgte til udviklingen mht. samarbejdet mellem Midtdjurs og Grenaa
kommuner om etablering af trykledningen til Fornæs.
Jesper Nielsen orienterede kort om status netop nu. Bestyrelsen vil forsat holde sig ajour med
udviklingen.
Daphne Simonsen mente, at der skulle foretages en uvildig undersøgelse af forholdene i sundet.
Dette vil dog nok blive uigennemførligt, da det for det første bliver meget dyrt, og der næppe i
amtet er politisk vilje til at finansiere dette, og for det andet, at det kræver sundbøndernes accept,
hvilket ikke er realistisk på nuværende tidspunkt.
Der blev derefter en løs snak om nye tiltag for at fremme foreningens formål:
Der kan f.eks. afholdes en debataften, hvor forskellige eksperter og interesserede kunne deltage.
Dette vil antageligt blive meget kostbart og vil kræve finansiering via fonde.
Foreningen vil forsat samarbejde med andre organisationer, hvis vore interesser er
sammenfaldende, og det kan holdes indenfor formålsparagraffen.

