Referat af møde og generalforsamling i Kolindsunds Venner

Tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19.00 i Glassalen på Kolind Skole
Inden afholdelse af generalforsamlingen gav borgmestrene Kirstine Bille (Syddjurs, SF) og
Jan Petersen (Norddjurs, S) deres friske bud på, hvor Kolindsund-sagen står i dag og
besvarede spørgsmål fra salen.
Fase II er næste skridt: En analyse af den eksisterende viden. Herefter en tidsplan.
Aktuelt er der tvivl om den reelle pris for fase II, som spænder mellem 2-7 millioner.
Begge borgmestre lovede at der ville komme en status inden sommerferien fra de to kommuner.
Opfordring fra Kolindsunds venner om at give den politiske styregruppe mandat til at gå videre med
fase II. Borgmestrene afviste dette på nuværende tidspunkt, de ønskede først at få et bedre
beslutningsgrundlag førend de ville sige ja til fase II.
Kirstine Bille oplyste, at der har været fortaget lidt research i forhold til økonomisk støtte fra Aage
Jensens fond, men det forlyder, at denne ikke har tænkt sig at støtte projektet i hverken 2011, eller
2012. Fonden skal kontaktes formelt med en forespørgsel, men først vil begge kommuner gøre
status.
Det er vigtigt, at begge kommuner og politikerne får ejerskab og en fælles forståelse over projektet
og at få politisk medspil på landsplan – det er for stort et projekt for de to kommuner at stå alene
med.
Jan Petersen håber på en ny regering ved næste valg, som støtter projektet. Den nuværende regering
er antagelig ikke så begejstret for projektet. Mange af modstanderne er antageligt medlemmer
og/eller støtter af den nuværende regerings partier. Alle parter skal høres og lodsejerne skal
naturligvis kompenseres.
Jan Petersen oplyste, at der i Norddjurs Kommune allerede nu tages højde for diverse vandmæssige
problemer i Grenaa, fordi vandstanden i havene stiger. Der bygges for eksempel højere kajer, end
tidligere. Stigningen er altid med i planlægningen af diverse lokalplaner. Der er problemer med
både indløb fra havet og udløbet tilbage, fra Kolindsund. Problemet bliver ikke mindre med årene
og der vil angiveligt blive brug for sluser på et tidspunkt, hvilket støtter projektet med vand i
Kolindsund.
Kolindsund er et projekt om Miljøgæld – det er en miljøopgave.
Kirstine Bille er blevet medlem i det rådgivende udvalg i Region Midtjylland for
Klimakommissoriet i EU og håber at kunne præge udviklingen fra denne plads.
Hun havde i den forbindelse talt med Klimakommissær, Connie Hedegaard. Det forlyder, at hun
ikke er enig med nuværende regering om hvordan midlerne aktuelt bliver brugt inden for klima- og
landbrugsområdet.
Der vil være muligheder for at søge økonomisk støtte ved Fonds-, stats-, EU- og
Landdistriktsmidler. Kolindsunds Venner er medlem i en paraplyorganisation og tilbyder at være
kommunerne behjælpelige med at ansøge om økonomisk støtte. Begge kommunen bør samtidig
lægge pres for økonomisk støtte i regeringen.
Forslag fra salen om at tilgodese projektet i kommende kommune- og lokalplaner ved at have en
bræmme i kanten af Kolindsund, hvor der skal tages specielle hensyn i forhold til fremtidige
projekter med byggerier, vindmøller og lignende. Dette vil have en positiv signalværdi ift.

bosætning, med mere. I Syddjurs Kommunes seneste kommuneplan er Kolindsund med, men ikke i
Norddjurs`.
Det konstante pres fra Kolindsunds Venner opfattes positivt af begge borgmestre. På den måde
bliver politikerne hele tiden mindet om projektet, så det ikke blot sygner hen.
Alle var enige om, at Kolindsund med vand vil være, om ikke en del, så et fantastisk supplement til
Nationalparken.
Der blev forslået en slags tænketank til at arbejde med Kolindsundprojektet. En arbejdsgruppe lig
med dem der har affødt projekter om skulpturparken, bosætning mellem Rønde og Rodskov, færge
fra Knebel Vig til Århus osv.
Der var ros fra salen til bestyrelsen, for det seneste års arbejde. Foreningen og dermed projektet er
blevet mere synligt for den enkelte.
Linjen i Kolindsunds Venner og projektet skal være upolitisk og tiden skal bruges til at sprede det
gode budskab.

Fra: http://kolindsund.odeum.com/dk/forside/aktoerer_og_interessegrupper/
Fase 2
Det ligger fast, at fase 2 igangsættes ved politisk beslutning. Igangsættes fase 2, foreslås det, at
interessenterne tidligt bliver inddraget i drøftelsen om undersøgelsens omfang og formål, således at der opnås
ejerskab for det videre undersøgelsesforløb og eventuelle afledte konklusioner på baggrund heraf.
Opnås der en fælles forståelse for blandt andet undersøgelsesgrundlag i interessentgruppen, er der dannet
grobund for en fremtidig dialog - hvor der selvfølgelig fortsat vil være uenigheder - men der tages trods alt
afsæt fra samme platform, og derved bliver dialogen om Kolindsund fremadrettet og konstruktiv.
Formen kunne for eksempel være oprettelse af et interaktivt forum her på sitet, hvor alle interessenter kan
bidrage med holdninger og idéer. Derudover kan der suppleres med høringer og debataftener i takt med, at der
bliver kortlagt ny viden.
Et væsentligt argument for udadtil at opnå enighed mellem de forskellige interessegrupper vil være, at dialogen
netop er en forudsætning for at få ekstern finansiering til undersøgelser og anlægsarbejder. Det formodes, at
både Staten og eventuelle fonde vil stille som forudsætning, at der er enighed om undersøgelsesgrundlaget, så
de indsamlede resultater og konklusioner også er accepteret af de involverede parter.

Dagsorden til generalforsamlingen ifølge vedtægterne:
1. Valg af ordstyrer og referent
Jesper Nielsen blev valgt til ordstyrer og Sally Salminen som referent.
2. Bestyrelsens årsberetning v/ formand Jesper Nielsen samt afstemning om denne:

På vej til anden etape!

2010 har været et år, hvor Kolindsunds Venner har sat kræfterne ind på at påvirke kommunerne til
at sætte i gang med undersøgelserne for Kolindsund, der på lang sigt skal danne grundlag for en
beslutning om en reetablering af søen
Vi lagde ud med et stort anlagt møde på Arthouse of Djursland, hvor vi med bustransport rundt om
Kolindsund hentede deltagere og med en massiv kampagne trak fulde huse og Tvdækning fra TV2
Østjylland. Mere end 160 personer var mødt op, og som noget nyt og med tydelig tegn på at
realistisk billede af et gendannet Kolindsund tegner sig, var sømodstanderne vel repræsenteret, hvor
de ved tidligere arrangementer har holdt sig i baggrunden.
Vi har optrådt i så forskellige medier som Berlingske, Ingeniøren og maskinbladet.dk med historien
om muligheden for at Kolindsund kunne gendannes.
Resultatet af kommunernes budgetforhandlinger, der var ganske svære og hårde med besparelser i
100 millioner kroners klassen blev, at man trods et par krumspring alligevel fandt 100.000 kr i hver
af kommunerne.
Det er selvfølgelig langt fra nok til at gennemføre den række af undersøgelser, der skal til for fuldt
at afdække alle aspekter omkring Kolindsund ud i fremtiden.
Men det er et klart signal fra Kommunalbestyrelserne, at man vil det her, og at det prioriteres.
Derfor forventer vi også i den allernærmeste fremtid at høre fra kommunerne, at de politisk
vedtager at sætte Fase 2 af Kolindsundkommissionens arbejde i gang., nu hvor de første sparsomme
midler er bragt til veje.
Når det sker, trækker vi i arbejdstøjet for at aktivt at hjælpe til med at tilvejebringe de midler, der
skal til, for at analysearbejdet kan gennemføres.
(Kolindsunds Venner anser det at vital interesse, at kommunerne får gennemført kommissionens
arbejde og få sat den politiske beslutning om Kolindsund til afstemning i indeværende
byrådsperiode, for derefter at lede den videre til folketinget inden udgangen af 2014)
Kolindsunds Venner gennemgår i disse år en nærmest eksplosiv vækst i antallet af medlemmer.
Det er ikke mere end et år siden, at vi rundede de 100 medlemmer og udvidede bestyrelsen med en
næstformand i form af Sally Salminen. I dag rummer foreningen over 150 medlemmer, og vi har
succes med vores facebook gruppe, der i dag tæller over 300 medlemmer.
Folk har fået øjnene op for det nødvendige at gøre sin mening kendt ved at støtte os i arbejdet. Vore
kampagner har båret frugt hver gang, og foreningen vokser støt og sikkert.
Vores halvårlige udgivelse af Kolindsund Avis er også en årelang succes. Avisen har stor betydning
for medlemstilgangen. Den halvårlige publikation møder stor velvilje overalt, og med sin
nøgternhed og altid spændende gæsteskribenter, frembyder den altid godt læsestof.
Aviserne er også ved at lande på vores hjemmeside som Printbare PDF-filer for bevarelse for
eftertiden.
I det kommende år vil vi sætte fokus på fundraising i samarbejde med kommunerne og
kommissionen og på at udbygge og pleje vort netværk blandt folketingets partier, så vi er
forberedte, når beslutningsprocessen når op på det plan.
Der bliver nok at se til. Men det ser spændende ud.
Ideen om Jyllands største sø her midt på Djursland er ikke længere bare en gal besættelse hos de få,
men er blevet til en positiv bevægelse, et flow mod en realisering af drømmen. Se nu flytter vi os!

3. Kassererens beretning samt godkendelse af regnskab 2010 v/ kasserer Thøger Pauli
Beholdning pr. 1. januar 2010
Indtægter:
Kontingent

kr. 5.254,02

54 stk. á 100 kr
(110) 55 stk. á 150 kr

5.400,00
8.250,00

Bidrag/gaver
Støtteannoncer Kolindsunds Avis
Salg af T-shirt
Ialt Indtægter
Udgifter:
Trykning af Kolindsund
Lydanlæg (Enslev)
Rundtursbus (Enslev)
Porto
Annoncer
ONE.COM webhotel + hostmaster
Gebyrer Netbank
Webmaster
Printerpapir + printerpatron
Gave
Foredrag (GF)
Vand og øl
Ialt Udgifter

kr. 13.650,00
kr. 3.450,00
kr. 1.600,00
kr.
80,00
kr. 18.780,00

1.701,00
2.162,50
3.125,00
1.523,50
3.042,00
330,00
275,00
800,00
365,00
598,00
1.000,00
131,20
kr. 15.053,20

Kassebeholdning pr. 31. december 2010

kr.

8.980,82

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

kr. 8.980,82
kr. 1.920,00
kr.
10,00
kr. 10.910,82

Passiver:

kr.

Egenkapital pr. 31. december 2010

kr. 10.910,82

0,00

Underskrevet af Revisor Erik Aude og kasserer Thøger Pauli

4. Vedtagelse af budget for det kommende år samt kontingentstørrelse
BUDGET 2011:
INDTÆGT
Kontingent
Annoncer
Salg af T-shirts
Gaver og bidrag
Kassebeholdning

I alt

UDGIFT
9.000
1.600
160
2.000
8.980

21.740

Annoncer
Webmaster
Webhotel
Trykning
Porto
Gebyr
Diverse
I alt

4.500
800
400
8.000
1.800
300
3.000
18.800

Kontingentet bliver uforandret årligt min. 100 kr for alm. medlemskab og 150 kr. for
støtte/familiemedlemsskab, men det er naturligvis tilladt at give ekstra bidrag oveni kontingentet,
hvilket også mange medlemmer allerede gør.
5. Indkomne forslag. (Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før
generalforsamlingen).
Ingen forslag

6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (Thøger Pauli er på valg - og modtager genvalg), samt evt. en
ekstra suppleant
Da Mårten Breum ved mødets start erklærede, at han af personlige årsager må trække sig fra
bestyrelsen i Koindsunds Venner er der således valg af 2 medlemmer til bestyrelsen. Thøger
Pauli blev genvalgt og suppleant Erik Bjørn Olsen blev valgt til bestyrelsen. Som suppleant blev
valgt Steen Ankersen.
7. Valg af revisor
Erik Aude blev genvalgt som revisor
8. Eventuelt (der kan ikke vedtages noget under dette punkt)

