Dagsorden
Bestyrelsesmøde 23. marts 1999
1. Informationsfolder mål og målgruppe.
2. Informationsfolder aktiviter og opgaver.
3. Medlemsmøde.

Referat
Bestyrelsesmøde 23. marts 1999
Referent: Sekretær Søren Suurland.
Tilstedeværende: Formand Jesper Nielsen (JN), kasserer Allan Nielsen (AN), sekretær Søren
Suurland (SS), suppleant Allan Prang (AP) og revisor Mogens Overballe (MO).
1. JN havde tænkt, at informationsfolderen skulle fungere som dels præsentation af foreningen og
hvervemateriale for at skaffe flere medlemmer. Derudover skulle den informere interesserede om
Kolindsund og sundets fremtid. Efter nogen diskussion blev der eninghed om, at det primære
formål bør være oplysning med hvervning som sekundært mål.
Der var bred enighed om, at målgruppen for informationsfolderen skal være så bred som muligt. Vi
var derfor enige om at forsøge at holde teksten i et så let forståeligt sprog som muligt og undgå
fagudtryk. Det var desuden vigtigt med billeder, der kunne virke som appetitvækker.
Vi diskuterede endvidere, hvordan vi bedst fik folderen ud. Vi blev i første omgang enige om at få
den udstillet i displays på biblioteker, skoler, læreanstalter, kommunekontorer, turistinformationer
og ved andre naturaktiviteter.
2. En strategi for den kommende tid for den kommende tid bliv diskuteret. Der blev nedsat en
arbejdsgruppe bestående af bestyrelsen incl. AP. Arbejdsgruppen har til opgave at færdiggøre og få
informationsfolderen trykt. Der var endvidere enighed at få læst korrektur på JN's udkast og hurtigst
muligt komme med ændringsforslag. JN indhenter tilbud fra trykkerier.
Som en anden opgave vil vi i den kommende tid søge støtte fra forskellige fonde for bl.a. at
financiere trykningen af informationsfolderen.
Det blev videre besluttet at indsamle så mange fakta som muligt om Kolindsund og få lavet en
komplet bibliografi over emnet.
Vi enedes desuden om at oprette en Website og til formålet skulle der nedsættes en arbejdsgruppe.
Det viste sig dog at hele bestyrelsen incl. AP var interesseret i at deltage. Der var desuden enighed
om at indbyde andre interesserede.
3. Det blev foreslået, at vi, når vi kom lidt længere frem med arbejdet skal indbyde til et
medlemsmøde med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Velkomst
3. Information: hvor står vi nu?
4. Fremtidige arbejdsopgaver/brainstorm

