Referat af 9. generalforsamling i Kolindsunds Venner
Tirsdag 17. marts 2009 i Glassalen på Kolind Skole
1. Valg af ordstyrer (Mårten Breum) og referent (Thøger Pauli)
2. Bestyrelsens årsberetning v/ Jesper Nielsen samt afstemning om denne
”I oktober 1998 fik jeg computer for første gang! Komplet med modem, printer og alt, hvad der
hører til. En ny verden lå for mine fødder. Efter at have lært det grundlæggende , fik jeg lyst til at
øve indflydelse på mine omgivelser ved at skrive et par læserbreve.
Det første handlede om bataljen om Kolinds brandstation, der var blevet for lille og for dårlig, og
om midler til og placering af en ny brtandstation.
Jeg havde den frækhed at foreslå, at man anlagde en ny brandstation på Novopans grund i
Pindstrup, fordi man så i 70 % af tilfældene kunne slippe for at rykke ud, men bare rulle slangerne
direkte ud af bygningen. Så kunne vi borgere i Ryomgård slippe for brandvæsnets næsten daglige
dragrace gennem byen.
Dengang var fabrikken ganske letantændelig ...!
Jeg husker, at læserbrevet aftvang en kommentar fra daværende Borgmester Baltzer i Lokalavisen
den følgende uge.
Ansporet af min første succes som læserbrevsskribent og affødt af en ide om, at det ville være
fantastisk at få denne store sø gendannet og trække liv af al slags til Djursland, skrev jeg i efteråret
1998 et læserbrev i Lokalavisen om det fantastiske i, at Århus Amt havde fået samme ide ved at
udpege Kolindsund som muligt vandmiljøplan II område, og det jo gjorde mine tanker om at starte
en forening med samme formål unødvendig. Resultatet var højst uventet. Pludseligt ringede min
telefon flere gange med folk, der bakkede op om ideen og ville støtte en forening, og bad mig gå
igang.
Det fik mig til at gå i tænkeboks en uges tid, hvor beslutningen blev truffet.
Så jeg plankede en antenneforenings vedtægter og reformulerede dem som udkast til vedtægterne
for en ny forening. På Nilles kro under et møde om vandmiljøplan II områder proklamerede jeg, at
Foreningen Kolindsunds Venner var i støbeskeen og delte vedtægtsforslagene ud sammen med en
løbeseddel.
Forinden havde jeg lært en del om Sundet! Min første kontakt med området var en udstilling i Djurs
Sommerland, hvor jeg var havnet på tur med mit daværende firma. Regnen væltede pludselig ned,
og vi havde søgt tilflugt i udstillingshallen, der i dag vist rummer en kæmpe legeplads med
labyrinter og hoppeborg. Senere fortalte min nabo løst om en kæmpesø, der gik helt forbi
Ryomgård, og jeg kunne lissom skelne bredderne i ådalen. Straks var nysgerrigheden vakt. Kort
efter var jeg på tur på min Scooter mod Kolind, og ligefør byen stødte jeg på det her skilt ”Sundet”,
der pegede nedaf en grusvej.
Det måtte jeg altså se. Så jeg svingede min scooter nedaf vejen og drønede derud af. Jeg kørte langt!
Forbi Søholm og endnu længere, mens jeg undrede mig over hvor den skide sø ku være henne, da
det pludseligt slog mig, at jeg squda kørte nede i den.
Siden har jeg altså lært det! ;o)
Siden har foreningen haft sine op og nedture, Store planer er slået fejl pga. manglende økonomisk
støtte, men alligevel har vi formået at flytte folk sind og vilje til at være for Kolindsunds
reetablering. I dag er den lokale politiske velvilje stor, og forhåbentligt vil et politisk flertal i begge
de to djurske kommuner efter kommunevalget styre direkte hen imod at få trukket denne kæmpe
resource for økonomisk vækst og naturmæssig velstand frem i lyset, og diskussionen kan rykke op
på landsplan i folketingets kontorer og gange.

For foreningens vedkommende har vi planer for det kommende år. Vi vil deltage i årets
kommunalvalg og igen ved dette valg medvirke til, at Kolindsund igen bliver et valgtema, der vil
flytte stemmer til de partier, der vil søen og de muligheder, der ligger i denne kæmpemæssige
resource for fornyet velstand og udvikling på Djursland.
Vi vil med en enkelt reception fejre 10 året for vort arbejde og tage fat på den videre kamp.
I Maj vil jeg besøge Livinglakes årskonference ved lake Wyndemeere og bringe kendskabet til vort
arbejde op på et internationalt plan sammen med vore intarnationale partnere og dermed på lang sigt
gøde jorden for skabe et udfrakommende pres for at få sat realiteter bag visionerne.
Vi har i det forgangne år set, hvordan et udddannelsesprojekt har sat fokus på Sundet og dets
fremtid og hvordan offentlighedens interesse er stor og ubrudt. Personligt har jeg sammen med
Kirstine Bille optrådt på Regionalt TV for at formidle ideen.
Men i går var det altså ti år siden, at en gruppe mennesker, 16 styks i alt, trådte sammen for at
indstifte et samarbejde, der skulle føre til at Jyllands største sø igen skulle blive en realitet. Mange
ting er sket siden, meget vand er løbet i havet.
Kolindsunds Venner er i fortsat vækst, men mangler endnu at runde de 100 medlemmer. Vi er
blevet en halvstor forening men desværre også en forening fattig på resourcer. Tre mand høj er vi i
bestyrelsen, der kæmper for at få de relativt få midler, vi har til rådighed til at strække til de opgaver
vi gerne vi løfte , og tre mand høj er vi til at løfte opgaverne. Vi ku godt bruge en hjælpende hånd.
Men vi fortsætter ufortrødent uagtet. Vores stemme vil blive hørt især ved det kommende
kommunevalg!”
Debat:
Herefter fulgte en livlig debat hvorved fremkom mange konstruktive forslag til det videre arbejde:
Kolindsund Avis (maj 2009): Jubilæumsnummer – udvidet. Sally prøver at få Sven Auken til at
skrive et indlæg, flere annoncer, noget om Nationalparken Mols Bjerge (hvem?)
Kolindsund Avis (oktober 2009): Valgnummer. Partierne svarer på spørgsmål om Kolindsunds
fremtid
Valgkamp (stille sp. skriftligt til alle partierne i Nord- og Syddjurs og offentliggøre i Kolindsund
Avis, dele valgaviser ud på opstillingsmøderne, møde op til opstillingsmøder og stille spørgsmål).
Syddjurs kommune – (Jesper har papirerne og skriver en tekst her)……………………
Der skal nedsættes en styregruppe, hvor vi vil forsøge at få sæde)
Kolind Engsø-projektet fortsætter og udvides….
Forslag om at lave en facebook-gruppe om Kolindsund (Mårten), som vi kan være medlemmer af –
opfordre vores medlemmer og andre til at blive medlemmer, noget om dette i næste nummer af
avisen.
Søge LAG-midler til projekter (jubilæumsarrangement). Orienterende møde 2. april. Der er 4 mill.
Kr. i puljen. Kontakt Chr. Thomsen (ansøgningskoordinator, landbocenter, Følle)
Vi kan også forsøge at søge Tuborgs Grønne Fond.
Jubilæum 2009: Vi blev tilbudt at benytte den store sal på Væksthøjskolen, hvor der er plads til 140
mennesker – evt. jubilæumsarrangement. Også forslag om at holde et arrangement i Grenå og i
Kolind. Forslag til oplægsholdere: Søren Ryge, Kirstine Bille, Jan Petersen m.fl.
Badges: Forslag om at fabrikere støttebadges (pris 10 kr). Jesper donerer en badge-maskine.

T-shirts: Vi får lavet flere T-shirts med Kolindsunds Venner til salg under jubilæum (XL og L)
Webside: kolindsund.dk og kolindsundsvenner.dk blev kritiseret for ikke at være opdateret. Det er
for dårligt. Referatet for sidste års GF er ikke kommet med og der ligger indkaldelse til GF i 2008
og ikke til 2009.
Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.

3. Kassererens beretning samt godkendelse af regnskab 2008 v/ Thøger Pauli
Beholdning pr. 1. januar 2008
Indtægter:
Kontingent

kr. 2.662,68

39 stk. á 100 kr
21 stk. á 150 kr

3.900,00
3.150,00

kr.

Støtteannoncer Kolindsunds Avis 8
Domæne-omlægning
Salg af T-shirt
Renteindtægter

kr. 1.700,00
kr.
250,00
kr.
80,00
kr.
7,99

Ialt Indtægter

kr.

Udgifter:
Trykning af Kolindsund Avis
Porto
Annoncer
ONE.COM webhotel
Gebyrer Netbank
DK Hostmaster
Vand
Ialt Udgifter

7.050,00

9.087,99

6.680,00
1.048,00
810,00
391,25
300,00
45,00
19,50
kr.

9.293,75

Kassebeholdning pr. 31. december 2008

kr.

2.456,92

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

kr.
kr.
kr.
kr.

2.456,92
480,00
0,00
2.936,92

Passiver:

kr.

0,00

Egenkapital pr. 31/12-2008

kr.

2.936,92

Dato: 17-3-2009

Dato: 17-3-2009

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

------------------------------------Jens Bonde Poulsen, revisor

Regnskabet er godkendt af revisor og blev enstemmigt vedtaget.

4. Vedtagelse af budget for det kommende år samt kontingentstørrelse
Budget 2009:
Indtægter:
Kontingent 85 medlemmer
Støtteannoncer 10 stk. á 200 kr
Ialt indtægter

7.000,00
2.000,00
9.000,00

Udgifter:
Webmaster
10 års jubilæum
Kommunalvalgkamp 2009
GiroBank gebyrer
HostMaster
ONE.COM webhotel m.m.
Porto
Annoncer
Uforudsete
Kolindsund Avis
Ialt udgifter

1.000,00
1.000,00
300,00
45,00
450,00
800,00
1.000,00
500,00
4.000,00
9.095,00

- Der blev ikke taget stilling til kontingentstørrelse, så det er uforandret kr. 100 for
enkeltmedlemmer og kr.150 for familiemedlemsskab/foreninger.

5. Indkomne forslag. (Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før
generalforsamlingen).
Der var ikke indkommet forslag til GF.

6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (sekretær Mårten Breum er på valg og
modtager genvalg), samt evt. en suppleant
Mårten blev genvalgt og Arne Knudsen valgt som suppleant.

7. Valg af revisor
Jens Bonde Poulsen blev genvalgt som revisor.

8. Eventuelt (der kan ikke vedtages noget under dette punkt)

………

En virtuel rejse over Kolindsunds vande forevistes i pausen

