Møde i bestyrelsen i Kolindsunds venner
20.3.05 kl. 11.00 hos Mårten Breum
DAGSORDEN:
1. Siden sidst
2. Fundraising/konferencen
3. Hjemmeside
4. Kolindsund Avis
5. Medlemmer og økonomi
Ad. 1 Siden sidst
- Herdis har været til møde i Grønt Forum under Grenaa Kommune.
a. Mødet handlede meget om forskellige tiltag med grøn turisme.
b. Der havde været problemer med at få kommunen til at gøre sine
forpligtelser i forbindelse med fora’et.
c. Grønt Forum er en del af Agenda 21.
d. Der blev lavet gruppearebejde med forslag til aktiviteter.
e. Preben Brandstrup, som er fritids- og kulturkonsulent i Grenaa
Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa, pb@grenaakommune.dk er
kontaktperson til projektet
- Jesper henvender sig til Preben Brandstrup som kontakt for vores
forening.
- MB tager Grønt Forum med henblik på evt. Ansøgning til aktiviteter i
foreningen.
Ad. 2 Fundraising/konforencen.
- Thøger har fået PDF-en af temahæftet, som Jesper så flot har forfattet.
Thøger får det trykt. Jesper samler og skærer hæftet i 5 eksemplarer, samt
brænder CD’er og indsætter dem. De afleveres til Thøger – de færdige
temahæfter.
- Jesper sender adresser på Bodil Nielsen Fonden og Aage V. Jensen Fonde
til Mårten.
- Mårten henvender sig til Mogens via link til fondsregister.
- Efter mødet: Uffe Stolt Rasmussen har opgivet os to kontakter på
offentlige kasser vedr. Udkantsområder, som han mener, er aktuelle.
- Vi snakkede lidt om konferencens afvikling. Også i forhold til evt. Mindre
funding.
- Vi blev enige om at spare i så fald. Der blev snakket om en styregruppe af
de forskellige oplægsholdere.
Ad. 3 Hjemmesiden.
- Jesper beholder arbejdet med den ”da han kender den som sin egen
lomme”...
- Det vigtigste i første omgang er, at få lagt de forskellige referater ud på
siden.
- Det næstvigtigste er at få lavet en side med download af
videopræsentationen samt diverse småbidder.

Ad. 4 Kolindsund Avis
- Temaer/indlæg
a. Fisk 2 sider – Mårten fik kontakt af Thøger (Martin Søndergaard,
DMU)
b. Fugletårn 1 side – Bent Hansen – Thøger kontakter ham.
c. Gæstepen 1/2 side – Søren Ryge eller Klaus Wistoft – Mårten
kontakter.
d. Fortidsminder i Grenaa-delen af sundet 11/2 side – Niels Axel
Boas fra Djurslands museum. Jepser kontakter ham.
e. Annoncer – vi skal alle i gang! 1 side.
f. Bagside 1/2 side. Mårten
g. Indmeldelsesblanket 1/2 side.
h. Forside 1/2 side (inkl. Fortidsminderne).
i. Annocefordeling:
- Thøger: Oscam, Detailgruppen, Carletti + brugsen i Thorsager.
- Jesper: Råd og Dåd, Brugsen i Ryom.
- Mogens: Brugsen i Nimtofte.
- Herdis: Prøver at finde nogle butikker i Grenaa/Nørre Djurs.
- Mårten: Kaiser (skaffet), ejendomsmæglere i Kolind, Super Brugsen i
Kolind, Møllers K-marked.
Prisen for en annonce er (ca. 2x5 cm.) bragt 2 gange er 200 kr. Vi skal have et
logo og en tekst. Evt. Bare et stempel...
Ad. 5 Medlemmer og økonomi.
- Vi har pt. 44 betalende medlemmer.
- 6 medlemmer i restance.
- 4172,33 kr. er kassebeholdningen pt.
- Hvis vi kan samle annoncer nok, kan avisen køre i sig selv...
Tak for god ro og orden.
Mårten Breum
Sekretær

