Referat af bestyrelsesmøde i Kolindsunds Venner
tirsdag den 18. oktober 2011
Til stede: Sally Salminen, Henrik Vinther, Jesper Nielsen, Thøger Pauli (referent)
Afbud: Steen Ankersen, Erik Bjørn Nielsen
Møde/udflugt med Arkitektskolen og foredrag med Kjeld Hansen 7. februar 2012:
JN har etableret samarbejde med Arkitektskolen og TP har fået grønt lys fra Kjeld Hansen til 7.
februar 2012. JN har efterfølgende reserveret store og lille Momme på Pavillonen, Grenå. Her er der
plads til ca. 150 tilhørere og der er PA med i prisen på 800 kr. Vi snakker om at tage entré på 30 kr.
Arrangementet er sendt som pressemeddelelse og det har kun været med i syddjurs.nu og i Stiftens
netavis. Det er for ringe at Lokalavisen slet ikke har bragt det.
JN er i øvrigt blevet interviewet af Danmarks Radio i dag på baggrund af pressemeddelelsen.
JN udarbejder udkast til invitation til arrangementet og sender rundt.
TP udsender det herefter til kom.pol.medlemmer i Nord- og Syddjurs, lokalaviserne, presse og TV,
Leif Lahn, miljøministeren, Jonas Dahl og andre.
TP undersøger om der kan søges LAG-midler til dette arrangement.
JN søger Friluftsrådet

NYHEDSBREV udkommer medio november 2011. Henrik Vinther udarbejder forslag og TP
udarbejder en distributionsliste (udover medlemmerne af Kolindsunds Venner) som rundsendes og
som vi alle fylder på. Det bliver i excel – det virker!
- Arrangemnet 7. februar (JN)
- Samarbejde med Arkitektskolen (JN)
- Landmændene og EU-støtte (de skal nu sørge for miljøforbedringer for at få denne ) (HV)
- Geocaching omkring Kolindsund (TP hvis han når at få langt et par caches rundt inden)
- Hvor langt er kommunerne kommet i konsekvensanalysen omkring Kolindsund (HV)
- Noget om Kolindsund Fond (hvis det kan lade sig gøre)

KOLINDSUND AVIS:
Næste nummer udkommer januar 2012:
- artikel om stormødet 7/2-2012 (JN)
- GF 13. marts 2012 i Glassalen (SS booker lokalet)
- Geocaching omkring Kolindsund (TP)
- Info om nyhedsbrev (?)
- Facebook-gruppen Kolindsunds Venner – meld dig ind i den nye gruppe (TP)
- Anmeldelse af fugletårnet i Kolind (TP sørger for dette)
- Kolind Engsø-status (SS spørger Bent Nielsen)
- Termestrup Enge – ny status (TP spørger Carsten Bech)
- Portræt af Kelly Schannon (JN)
- Dan Jørgensen i gæstepennen (hvem spørger?)

GEOCACHING omkring Kolindsund
TP har leget lidt med geocaching og har selv været ude og gemme caches. Der er store muligheder i
dette som PR, idet man gemmer en cache på steder der har en historie og som det er værd at besøge.
Der er mange der bruger dette til en frisk tur for hele familien.
Mulige gemmesteder (der burde være mindst 20 muligheder rundt om sundet):
- Sivested
- Kolind Engsø (eller fugletårnet)
- Enslev
- Allelev pumpestation
- Fannerup pumpestation
- Udløb ved Grenå
- Bakkerne ved Tøstrup
JN hjælper med noget historie om udvalgte steder og TP lægger ud. TP har alias Thors-Hammer
men lægger ud for Kolindsunds Venner. Sender snarest et forslag ud.

KOLINDSUND FOND
SS undersøger vilkår bl.a. om det for bidragsyderne er fradragsberettiget.
TP undersøger om der kan søges LAG-midler til dette
JN søger Friluftsrådet
(det var vist det hele)

