Referat af bestyrelsesmøde i Kolindsunds Venner
mandag d. 18.1.10 kl. 10-12 hos Mårten
Tilstede: Jesper Nielsen, Thøger Pauli, Mårten Breum
Dagsorden:
1. Siden sidst
2. Medlemmer og økonomi
3. Offentligt møde og hverveannonce
4. Generalforsamling
5. Web
6. Avis
7. Evt.
Ad 1. Siden sidst
- Jester Nielsen har haft møde med bl.a. MF Leif Lahn på Christiansborg.
- Foreningen har været dækket i pressen 2 gange i P4 Østjylland, én gang i
Politiken, Ingeniøren, Maskinbladet
- Jesper har kontakt med Living Lakes omkring projektet.
- Jesper har kontakt med en gruppe kaldet Bliss, som er lokalt
naturengagerede.
Ad. 2. Medlemmer og økonomi
- Kassereren var i et vældigt humør. Vi har pt 121 medlemmer
- Vi har en kassebeholdning på 12.500 kr.
Ad. 3. Offentligt møde og hverveannonce
- Mårten foreslog, at vi investerede nogle penge i at sætte en
indmeldelsesblanket i lokalaviserne. Det blev vedtaget. Vi sætter den i, når
der er omtale af sagen – måske i forbindelse med GF...
- Mårten undersøger priser...
- Vi vil gerne holde et offentligt møde for borgerne. Vi vil holde det i april.
Måske med indledning af biologen Uffe Rasmussen fra Århus, der har
været med til at gennemføre genopretningerne af Årslev engsø og Egå
engsø.
- Jesper foreslog Jens Kirkeby, som arbejder på Moesgård, som den anden
indleder.
Ad. 4. Generalforsamling
- Generalforsamling 2010 holdes d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Glassalen på
Kolind Centralskole.
- Mårten laver annonce klar til Lokalavisen og Adresseavisen.
- Jesper booker skolen og skriver beretning (kortest muligt)
- Thøger sørger for forplejning.

Ad. 5. Web
-

Bestyrelsen er enig om at pege på Sally Salminen som 4. medlem af
bestyrelsen – Sally vil gerne.
Bestyrelsen er generelt tilfredse med webmasterens arbejde. Han lønnes
forud – og får 400 kr. halvårligt – en portion til udbetaling her i januar.
Vi vil gerne have flere aviser på hjemmesiden. Thøger og Jesper hjælpes
ad om at scanne og pdf’e dem.
Der skal link på facebookgruppen med indkaldelse til generalforsamling,
samt vedr. aviser...

Ad. 6. Kolindsund Avis
- Vi snakkede lidt løst of fast. Blev enige om at lade det ligge til april. Der
sker garanteret noget spændende...
Ad. 7. Eventuelt
- Intet
For referatet
Kolind d. 18.1.10
Mårten Breum
Sekretær

