Referat af generalforsamling

TIRSDAG den 13. marts 2012 kl. 19.00 i Glassalen på Kolind Skole
OPLÆG inden mødet ved Århus Arkitektskole, der fortalte om det nye samarbejde om
naturplanlægning, der er etableret med Kolindsunds Venner.
Desuden fortaltes om geocaching i Kolindsund, hvor vi netop har modtaget støtte fra
Friluftsrådet til udlægning af 40 geocaches. Jesper og Thøger vil i den nærmeste fremtid
udlægge geocaches både enkeltvis og i tema-serier. Geocaching har vist sig at være en god
måde at trække ”turister” til et område samt orientere om seværdigheder og historie.

Dagsorden til 12. ordinære generalforsamlingen ifølge vedtægterne:
1. Valg af ordstyrer og referent
Jesper blev valgt som ordstyrer og Thøger påtog sig tjansen som referent
2. Bestyrelsens årsberetning v/ formand Jesper Nielsen samt afstemning om denne
”2011 var året, hvor Kolindsunds Venner for alvor trådte i karakter!
Det tog sin start allerede ved sidste generalforsamling, hvor vi efterlyste mere politisk vilje til at
vove at opfordre og stimulere virkelysten mere ved at være lidt mere vilde, at turde åbne op for
visionerne. Affødt af det dilemma, at vi selv manglede muligheder for at visualisere egne ideer, tog
vi kontakt til Arkitektskolen i Århus for at høre, om ikke de måtte have lyst til at lave noget
sammen med Kolindsunds Venner.
Det havde de og i løbet af nogle måneder kom der struktur på projektet, der siden bare er vokset og
blomstret op fra at være et almindeligt undervisningsforløb, hvor Kolindsund kunne indgå som
muligt projektemne til at være et fuldvokset internationalt projekt med et kandidatforløb for danske
arkitektstuderende og kandidatafhandlinger for ni færdiguddannede arkitekter fra K.U. Leuven med
et reetableret Kolindsund i centrum for ”Water Urbanism”
Vi tog også hul på nye tiltag i 2011. Nyhedsbrevet som er blevet til med Henriks Vinters hjælp har
bragt uventet succes og omtale langt ud over, hvad der kunne forventes.
Facebook-gruppen Kolindsund stod til at blive arkiveret og gemt væk til trods for, at vi havde 300
medlemmer af gruppen.
Den store udfordring blev at flytte medlemmerne over i en ny gruppe, Kolindsund – Ny Gruppe.
Det lykkedes os at skabe en ny gruppe med langt højere aktivitet og med mere aktive medlemmer,
og i dag har den nye gruppe ca. 165 medlemmer. I dag er facebook-gruppen en af vore faste
platforme til at formidle nyheder om Kolindsund og Kolindsunds Venner. Gruppens medlemmer
tæller i dag prominente og vigtige mennesker i relation til Kolindsund. Borgmestrene,
miljøministeren og flere andre, vi har behov for at samarbejde med om Kolindsund.
Foreningen blomsterer i omfang! Vi oplever en vækst på ca 10% om året i denne tid, og pr. dags
dato har vi 178 betalende medlemmer af foreningen.
Geocaching Kolindsund er et andet spændende projekt vi har taget hul på i 2011. Vi har ikke bare
tænkt os at lægge geocacher ud, men har udviklet et helt nyt koncept med indholdsbaserede
geocacher, hvor folk lærer noget om stedet, hvor de finder geocachen. Flere af geocacherne bliver
lagt ud i tematiske strenge, så man kan tage på geocachers tematur om afvandingen, en om
forhistorisk tid, en om fremtidsvisioner, osv. Konceptet er så gennemtænkt, at vi har opnået støtte
til at udlægge 40 geocacher i og omkring Kolindsund fra Friluftsrådet.
Vi udgav Kjelds afsnit om Kolindsund med økonomisk støtte fra såvel trykkeriet Freka Grafisk
APS, der lavede et fremragende stykke arbejde til halv pris, til Arthouse of Djursland, der donerede

3000 kr til trykket og XL-Byg i Ryomgård der også lagde 1000 kr til hjælp til at realisere det flotte
optryk.
Afsnittet omkom som et tillæg til vores vanlige Kolindsund Avis, der denne gang virkeligt var
spængfyldt med nyheder og spændende læsestof.
Og så var der vort foredrag med Kjeld Hansen her i februar. Planlægningen fandt sted i efteråret og
vinteren og var et led i samarbejdet med Aarhus arkitektskole, der også ønskede at høre Kjeld om
Kolindsund.
Det var et brag af et foredrag, veltilrettelagt, veleksekveret og velbesøgt.
Over 300 mennesker kom og hørte på, hvad arkitektskolen og Kjeld havde at fortælle.
Vi satsede næsten hele butikken på projektet, men det bar frugt, og vi står i dag økonomisk
usvækkede ovenpå den store satsning.
Og igen opnåede vi økonomisk støtte til foredraget fra friluftsrådet.
Fremadrettet vil I nu se et Kolindsunds Venner, der for alvor vil holde kommunerne i ørene for at få
sat gang i Kolindsund kommissionens arbejde med fase 2.
Vi har anvist præcise fundraising-muligheder i kraft af Real Danias direkte invitation til møde med
borgmestrene og en vifte af andre fonde, der leder efter gode projekter for at bevare deres
skattefrihed i Danmark.
I vil se uddannelsesprojektet med Arkitektskolen blive ført til ende og I skal sætte datoerne fra d.
20. juni frem til d. 22. juni af til præsentationen af arkitekternes arbejder. Vi arbejder lige nu på at
finde egnede lokaler til udstillingens præsentation, og vil efterfølgende flytte den rundt på
rådhusene på Djursland for at alle får mulighed for at se visionernes frie spil.
Vi vil i den kommende tid arbejde på at samle og optimere vore kræfter for at kunne udøve en mere
betydende lobbyvirksomhed i folketinget.
Vi ønsker at udvide vores bestyrelse til fem medlemmer.
På sigt håber vi at kunne drive et fondsstøttet sekretariat.
Og vi vil i samarbejde med arkitektskolen rejse midler til og publicere alle de bedste projekter i
”Studio Urban Nature” i et redigeret opslagsværk, der skal bringes alle beslutningstagere og mulige
investorer i hænde.
Vi har også en forventning om, at Living Lakes vil ønske at optage Kolindsunds Venner som
fuldgyldigt medlem frem for som tidligere associeret medlem.
Det vil afsløres, om det bliver til noget i løbet af sommeren.
Der bliver altså nok at lave!
Vi kommer ikke til at kede os.”
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

3. Kassererens beretning samt godkendelse af regnskab 2011 v/ kasserer Thøger Pauli

Regnskab for ”Kolindsunds Venner” 2011
Beholdning pr. 1. januar 2011
Indtægter:
Kontingent

37 stk. á 100 kr
1 stk. á 50 kr
(112) 56 stk. á 150 kr

Bidrag/gaver
Støtteannoncer Kolindsunds Avis
Guidehonorar
Salg af T-shirt
Ialt Indtægter

kr. 8.980,82

3.700,00
50,00
8.400,00

kr. 12.150,00
kr. 1.500,00
kr. 1.400,00
kr. 1.000,00
kr.
0,00
kr. 16.050,00

Udgifter:
Trykning af Kolindsund
Porto
Annoncer
ONE.COM webhotel + hostmaster
Gebyrer Netbank
Webmaster
Kuverter
Geocaching
Vand og øl
Diverse
Ialt Udgifter

3.376,65
1.334,00
4.995,46
285,00
300,00
800,00
702,50
725,00
76,00
100,00
kr. 12.694,61

Kassebeholdning pr. 31. december 2011

kr. 12.336,21

Aktiver:
Kassebeholdning ultimo
24 t-shirts á 80 kr
Frimærker
Ialt aktiver

kr. 12.336,21
kr. 1.920,00
kr.
0,00
kr. 14.256,21

Passiver:

kr.

Egenkapital pr. 31. december 2011

kr. 14.266,21

Dato:

Dato:

Underskrevet
--------------------------------------Thøger Pauli, kasserer

Underskrevet
------------------------------------Erik Aude, revisor

0,00

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Vedtagelse af budget for det kommende år samt kontingentstørrelse
BUDGET 2012:
INDTÆGT
Kontingent
Annoncer
Salg af T-shirts
Gaver og bidrag
Kassebeholdning
Støtte til tillæg
Salg af billetter
Støtte til geocaching
Støtte til foredrag

14.000
2.400
160
1.500
12.336
4.000
8.000
2.000
5.000

UDGIFT
Annoncer
Webmaster
Webhotel
Trykning
Porto
Gebyr
Diverse
Foredrag+transport
Geocaching

I alt

49.396

I alt

5.000
800
400
14.000
1.800
300
5.000
14.000
3.000
44.300

Budgettet blev godkendt – kontingentet blev fastsat til uforandret:
Min. 100 kr for almindeligt medlemskab og min. 150 kr. for familiemedlemsskab. Hvis der
indbetales større beløb, betragtes det som støtte til foreningen.

5. Indkomne forslag. (Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før
generalforsamlingen).
Bestyrelsen ønskede at udvide bestyrelsens antal til fem medlemmer og foreslog følgende
vedtægtsændring:
§7 Foreningens ledelse
Foreningens daglige ledelse forestås af en bestyrelse bestående af en formand, en næstformand, en
kasserer, en sekretær, et menigt medlem og en suppleant – alle valgt på generalforsamlingen.
Bestyrelsen er foreningens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal være medlemmer af foreningen.
Bestyrelsesmedlemmers valgperiode er 3 år, men genvalg kan finde sted.
Udgår et bestyrelsesmedlem under sin valgperiode, kan bestyrelsen først suppleres på den
næstkommende generalforsamling. I den mellemliggende periode træder suppleanten ind, som
menigt bestyrelsesmedlem.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsen er til stede.
Sekretæren fører en autoriseret protokol over samtlige forhandlinger og beslutninger på såvel
generalforsamlinger som bestyrelsesmøder.

6. Valg til bestyrelsen.
Erik Bjørn Olsen er på valg - og blev genvalgt. Da det netop var blevet besluttet at udvide
bestyrelsen til 5 mand skulle der vælges et nyt bestyrelsesmedlem. Henrik Vinther stillede op og
blev valgt. Bestyrelsen konstituerer sig på næste bestyrelsesmøde.
Steen Ankersen, som er suppleant men ikke var tilstede, ønskede fortsat at figurere som
suppleant, hvilket forsamlingen gav sit samtykke til.
7. Valg af revisor
Revisor Erik Aude blev genvalgt
8. Eventuelt (der kan ikke vedtages noget under dette punkt)
Vi havde en ret lang diskussion om muligheden for at oprette et sekretatiat vha fondsmidler.
Forslag om at der ”annonceres” efter frivillige, der kan bistå med f.eks. avisomdeling og
håndsrækning ved vores arrangementer.
Forslag om en busrundtur i Kolindsund igen. Bestyrelsen var åbne overfor forslaget.
Workshop med Arkitektskolen 25.-26. april 2012 hos Væksthøjskolen i Ginnerup
Final review og udstilling 20. 21. og 22. juni 2012. Stedet endnu ikke fastlagt.
I øvrigt roste GF os for det store arbejde vi har lagt i 2011, og at vi gør det skidegodt.

