Dagsorden
3. ordinære generalforsamling 18. marts 2003
1. : Valg af dirigent og referent
2. : Bestyrelsens Årsberetning ved Formanden Jesper Nielsen
3. : Fremlæggelse og godkendelse af Årsregnskabet for 2001 og 2002
4. : Fremsættelse og godkendelse af budget herunder fastsættelsen af næste års kontingent
5. : Indkomne forslag:
6. : Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.
Jesper Nielsen er på valg som formand, er villig til genvalg
Valg af en kassér og en sekretær
Valg af suppleant.
7. : Valg af revisor
8. : Eventuelt

Referat
1. ordinære generalforsamling 18 marts 2003
Referent: Mårten Breum.
Mødet blev holdt i Kolind skoles lokale nr. 9 i Kolind
Som start på generalforsamlingen, bød formanden, Jesper Nielsen velkommen.
1. Mårten Breum valgt som dirigent og som referent.
2. Jesper Nielsen aflagde beretning over foreningens første år:
Formandens Årsberetning:
Jeg kan lige så godt sige det som det er!
Årene 2001 og 2002 har ikke været fede år for Kolindsunds Venner
Jeg vil nærmere betegne det som en ørkenvandring.
Det er ikke nogen hemmelighed, at vi har ligge underdrejet, da bestyrelsen smuldrede væk af
forskellige årsager. En ting, der gjorde det umuligt at drive foreningen videre som intet var hændt.
I sommeren 2000 trak vores daværende kasser Allan Prang sig ud af bestyrelsen, da han havde valgt
at tage arbejde som datageolog hos GEUS i København og derfor måtte flytte til Sjælland.
Kasserposten blev derefter overdraget til Daphne Simonsen, der efter få måneder med posten
meddelte, at hun ikke ville være kasser og trak sig ud af bestyrelsen nok mest i protest over, at den
øvrige bestyrelse ikke ønskede at vægte Økologi og miljø som 1. prioritet i ønsket om at gendanne
Kolindsund som sø.
Uden en suppleant til at tage over, måtte Søren Suurland overtage bøgerne. Det lykkedes os med
nød og næppe at fremstille et brugbart regnskab til generalforsamlingen i 2001 Men det ringe
fremmøde til generalforsamlingen gjorde, at det ikke var muligt at finde supplerende
bestyrelsesmedlemmer i forsamlingen. Vi var 6, hvoraf de fire var bestyrelsesmedlemmer med
fruer.
Efterfølgende har Søren Suurland valgt at nedprioritere bestyrelsesarbejdet i sådan en grad, at
møder ikke blev holdt, og referater ikke skrevet, og bøger ikke ført.
Ude af stand til at kunne fremlægge et regnskab for foreningen, eller blot kunne dokumentere at de
af vedtægten krævede møder var blevet afholdt og med udsigten til en generalforsamling med et
endnu ringere fremmøde og ringe mulighed for at få valgt en ny bestyrelse, fandt jeg det
ualmindeligt vanskeligt at indkalde til generalforsamling i foråret 2002.
Af samme årsag valgte jeg også at undlade at opkræve kontingent for året. 2002
Det er altså alene mit ansvar, at generalforsamlingen ikke er blevet afholdt i 2002.
Uden en beslutningsdygtig bestyrelse i ryggen har det været umuligt at repræsentere foreningen og
foretage nye beslutninger på foreningens vegne.

Jeg har kunnet forholde mig til gamle beslutninger truffet på generalforsamlinger og
bestyrelsesmøder, og disse beslutninger har jeg så ført ud i livet.
Så årene har ikke været helt begivenhedsløse!
På området omkring vedligeholdelse af kanalerne har vi fremlagt et løsningsforslag, der i videst
muligt omfang tog hensyn til både lodsejere og naturen, og vi præsenterede ideen så godt, at
Danmarks Naturfrednings forening og pumpelaget i stedet for at bekrige hinanden gik ind i et
samarbejde for at finde en fælles løsning på problemet.
Det ser dog ikke ud til at vort forslag er blevet fulgt i fuld omfang.
I sommeren 1999 blev det besluttet, at vi ville søge om optagelse i paraplyorganisationen Living
Lakes, der består af flere halvoffentlige og store private organisationer der arbejder for specifikke
søers miljø og balance.
Det store arbejde med at dokumentere og oversætte vore tekster og udforme vor officielle
ansøgning vakte så stor opmærksomhed blandt Living Lakes medlemmerne, at de til trods for, at
Kolindsunds Venner ikke passer til den profil, der kræves for, at kunne blive fuldgyldige medlem,
har valgt at lave en ny medlemstype, nemlig et associeret medlemskab, der giver righoldig adgang
til know-how, støtte fra de andre foreninger og ultimativt også adgang til økonomisk støtte, skulle
det blive aktuelt.
Dette medlemskab er blevet konstrueret direkte på basis af vores ansøgning for at kunne tilbyde
Kolindsunds Venner et medlemskab af organisationen til trods for vores lidenhed.
I skrivende stund er vores ansøgning en sidste runde blandt medlemmerne i Living Lakes Projektet
for den endelige godkendelse af foreningen som associeret medlem.
Vi forventer derfor at kunne proklamere inden for den næste måneds tid, at vi er blevet optaget i
organisationen, hvilket vil give os et tiltrængt løft i mulighederne for at lobbyere blandt politikere
på Christiansborg. En anden glædelig ting har vi så haft mindre kontrol over. Vi har måske fungeret
som inspirationskilde. Men det er glædeligt, at byrådet i Midtdjurs nu har fundet det en god ide at
på sigt at inddrage Kolindsund i en eventuel naturpark på Djursland, og har bedt miljøministeren
inddrage Kolindsund i overvejelserne.
Vi er ret sikre på at der også i Nørredjurs og i Grenå kommuner arbejdes på at stable tilsvarende
initiativer på benene. Der er øjensynligt ved at foregå et sindsskifte hos de lokale politikere, hvad
angår Kolindsunds fremtid indenfor de nærmeste årtier.
En anden glædelig ting er, at det er lykkedes at finde folk, der vil være med til at puste liv i
foreningen og tage del i bestyrelsesarbejdet.
Og det er en fornøjelse at præsentere Thøger Pauli og Mårten Breum som kandidater til bestyrelsen.
Vi har allerede haft et par møder sammen og har formuleret vore ønsker om aktiviteter i det
kommende år.

Først og fremmest vil vi flytte foreningens hjemmeside over på et billigere webhotel for at spare
penge på den daglige drift af siden.
Vi vil udgive en opdateret folder i det kommende år og vi vil forsøge at afholde et sommermøde
gerne i samarbejde med andre interesseorganisationer omkring Kolindsund, hvor sundets fremtid
stilles til debat.
Et muligt sted kunne være Grenå’s kulturhus.
På lobbyplanet vil vi tage kontakt til miljøministeren for at præsentere et forslag hvor en
finansieringsløsning er lagt frem.
Vi arbejder pt. på at udforme et forslag til finansiering af gendannelsen, der ikke bare vil lægge
fuldt beslag på naturgenopretningsmidlerne de næste mange år og låse sundbønder fast i en håbløs
situation.
Vort forslag vil involvere en skattemæssig afskrivning af jorden, en fast køreplan for tidsrummet
jorden endnu kan bruges til jordbrug, og en på forhånd aftalt erstatningspris på jorden til den tid. Og
vil rumme mulighed for at sundets landmænd kan dyrke deres jorder på bedst mulige betingelser
frem til afståelsen af jorden.
Modellen skal gøre det muligt, at kunne både afhænde jorden og købe jorden i brugsperioden uden
at hverken køber eller sælger vil miste værdier.
En afskrivningsmodel vil også styrke sundbonden i en tid, hvor hektarstøtten fra EU kommer under
større og større pres.
Jeg har de største forventninger til aktiviteterne, som vi vil sætte i værk i det kommende år, og jeg
glæder mig til at se resultaterne af anstrengelserne.
Jeg er overbevist om, at 2003 vil være et frugtbart år for Kolindsunds Venner.
Efterfølgende diskussion af Jesper Nielsens Årsberetning:
- Derefter var der diskussion af beretningen. Henrik Jørgensen spurgte til de grønne guider i
området. Hvem er grøn guide for Kolindsundområdet?
Mogens Rosengaard fortalte om sin koordinatorfunktion i et bæredygtigt halbyggeri.
Han vil evt. gerne hjælpe som fundraiser...
- Beretningen blev derefter enstemmigt vedtaget.
3. - Jesper havde (med hjælp af Thøger og Mårten) rekonstrueret kassebogen, som ikke var blevet
ført under de forskellige kasserer, der var sprunget fra i perioden.
Den dækker perioden fra 1/1-2001 til d. 17/3-2003.
- Vi kunne konstatere, at der ikke var forsvundet penge i perioden. Dog var der en kassedifference
(positiv) på 460,94 kr., hvilket var lidt i forhold til det kaos, som regnskabsføringen har henlagt i.
Jesper mente at kunne henføre den positive kassedifference til fire kontingentindbetalinger.
Thøger Pauli, som senere blev valgt som kasserer, vil lave den om til et egentligt regnskab, som vil
blive lagt ud her på hjemmesiden.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt den fremlagte kassebog.
4. Følgende budget blev foreslået:
Udgifter:
Hjemmesideudgifter for det kommende år 3500,Sommermøde 2003 5000,Diverse udgifter 2000,Ialt udgifter 10500,Indtægter:
Kontingent resten af året 1000,Sommermøde-indtægter 1500,Ialt udgifter 2500,Budgettet blev enstemmigt vedtaget.
Kontingentet blev af generalforsamlingen fastsat til 100,- om året.
5. Der var ikke indkommet nogle forslag.
6. Jesper Nielsen blev genvalgt som formand.
Som kasserer valgtes Thøger Pauli.
Som sekretær valgtes Mårten Breum.
Lili H. Nielsen valgtes som suppleant til bestyrelsen.
7. Mogens Rosengaard valgtes som kritisk revisor.
8. Der var en åben og visionsfyldt diskussion af diverse emner.

