Dagsorden
Stiftende generalforsamling 16. marts 1999
1. Velkommen ved Jesper Nielsen
2. Valg af dirigent. Initiativgruppen bag Kolindsunds Venner anbefaler Erik Petersen.
3. Gennemgang af vedtægtsforslaget fra initiativgruppen punkt for punkt.
4. Vedtagelse af vedtægtsforslag eller ændringsforslag paragraf for paragraf.
5. Valg af foreningens formand.
6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer, én kassér og én sekretær.
7. Valg af én suppleant.
8. Valg af én revisor.
9. Fastsættelse af det årlige kontingent og indbetalingsform. Initiativgruppen anbefaler
giroindbetalingskort i forbindelse med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.
10. Fastsættelse af næste års budget. Initiativgruppen anbefaler, at budgettet berammes til det
samlede kontingent for de medlemmer, der indmelder sig ved den stiftende generalforsamling.
Udvidelser af budgettet i form af øget kontingentindbetaling og udbetaling af eventuelle legater og
fonds-portioner tillades.
11. Eventuelt.

Referat
Stiftende generalforsamling 16. marts 1999
Referent: Allan Nielsen.
Mødet blev holdt i Kolind Centralskoles aula. Pedellen havede stillet ca. 150 an, hvilket viste sig at
blive unødvendigt. Fremmødet var begrænset da kun 16 personer mødte op. Et par borde blev stillet
an, så man optrådte som en forsamling.
1. Formanden for initiativgruppen Jesper Nielsen bød velkommen og fortalte lidt om baggrunden
for Sundet. Jesper Nielsen ridsede kort Sundets status op og blev korrigeret med et par faktuelle
oplysninger af Claus Wistoft som bor i Sundet og lever af sundjorden.
2. Som dirigent foreslog Jesper Nielsen - Allan Nielsen. Claus Wistoft foreslog Niels H. Nielsen.
Allan trak sig og Niels H. Nielsen blev valgt.
3. Gennemgang af vedtæftforslag fra iniativgruppen punkt for punkt. Allerede under dette punkt
blev der foreslået ændringsforslag. Dette måtte nødvendigvis vente til næste punkt på dagsordenen.
4. Vedtagelse af vedtægtforslag og ændringsforlag paragraf for paragraf. Dette gav referenten
kvaler, da flere af forslagene skulle ændres en del. Endelig vedtægt er vedlagt.
5. Valg af formand. Mogens Overballe foreslog Jesper Nielsen og ingen modkandidat blev opstillet.
Jesper blev valgt med akklamationer.
6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer. Til kasserer blev foreslået Allan Nielsen og Morten Breum.
Allan Nielsen blev valgt.
Som sekretær blev foreslået Søren Suurland, Mogens Overballe og Allan Prang. Mogens Overballe
trak sig godvilligt. Da der optrådte stemmelighed mellem Søren Suurland og Allan Prang måtte der
foretages lodtrækning, hvilket blev gjort ved plat eller krone. Søren Suurland blev valgt.
7. Valg af en suppleant. Her blev Mogens Overballe og Allan Prang foreslået. Mogens Overballe
trak sig endnu engang og valgt blev Allan Prang.
8. Valg af revisor. Mogens Overballe var løbet tør for undskyldninger og blev valgt som
foreningens revisor.
9. Fastsættelse af årskontigent. Der var bred enighed om 100 kr. om året, selvom Jesper Nielsen
ville have nøjedes med 35 kr. Kontigentet opkræves på girokort.
10. Fastsættelse af næste års budget. Budgettet blev berammet til det antal af medlemmer der
meldte sig som medlemmer ved generalforsamlingen. da 13 perosner havde skrevet sig på
medlemslisten ved generalforsamlingens afslutning, med et årskontigent på 100 kr., må 1. års
budget andrage kr. 1300.
11. Under evt. Flere ytrede sig om deres indgang til projektet. Eneste større punkt var Jesper
Nielsen, der kastede en bold i luften til sundbønderne. Jespers forslag gik på at sundbønderne lod
søen genopstå og herefter fik tilladelse til råstofudvinding i Sundet, hvor brun-dyndet skulle
udvindes til kommercielt brug, altså som have-muld, medens blå-dyndet skulle med statsstøtte

under en eller anden form anvendes til jordforbedring på de sandede jorder på Djursland, for der at
begrænse kvælstofudvaskningen. Claus Wistoft, som til dels repræsenterede sundbønderne på
mødet, afviste dette klart og kunne ikke se sammenhængen mellem dette forslag og
formålsparagraffen som indebærer et forslag og naturgenopretning. Deri kunne Allan Nielsen
erklære sig enig. Claus Wistoft mente dog heller ikke at det ville hjælpe nævneværigt på
sandjordene, at pøse lidt organsik materiale på dem. Emnet blev derefter ikke debatteret videre.
Dirigenten spurgte til om der var flere relevante emner under punktet "eventuelt". Da det ikke var
tilfældet blev generalforsamlingen lukket, og der blev af dirigenten takket for god ro og orden.
Dirigenten gav til sidst ordet til den nyvalgte formand Jesper Nielsen.
Jesper Nielsen sagde i korte træk: Jeg takker for valget og den gode generalforsamling. Bestyrelsen
vil arbejde hen i mod en gendannelse af søen, men med en løsning, der vil være acceptabel for alle
parter, hvilket indebærer erstatninger af rimelig størrelser. Generalforsamlingen har gjort det klart,
at det er naturgenopretning, der vejer tungest, og det vil bestyrelsen arbejde videre med. Jeg håber,
at vi vil vokse til en stor forening med væsentlig vægt i de lokale samfund, men jeg håber endnu
mere, at vi snart skal til at nedlægge foreningen igen, fordi vor formålsparagraf er blevet opfyldt.

