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Referat
Bestyrelsesmøde 25. juni 2005
Referent: Sekretær Mårten Breum.
Tilstedeværende: Formand Jesper Nielsen (JN), kasserer Thøger Pauli (TP),sekretær Mårten Breum
(MB), Bestyrelsesmedlem/Suppleant Herdis Nielsen (HN)
1. - Thøger har været til møde om Kolind engsø. Der vil blive sendt projektudkast til borgmesteren i
august. Man vil bibeholde kulkanalen – og lave to små søer. En del af projektet bliver
fugletårnet/platformen, som vil koste ca. 200.000.
- Jesper har været på tur med Rønde lokalhistoriske forening. God tur. Kaffe og kage i Fannerup. Én
meldte sig ind i foreningen efterfølgende.
- Kolindsund Avis er udkommet – og uddelt.
- Danmarks Naturfredningsforening i Midtdjurs har søgt penge til at opmåle koterne i sundet.
Pengene er søgt af hovedforeningen. Det kunne være spændende!
- Amtet har penge til naturgenopretningsformål. Vi bør søge dem.
2. - Mårten har aben. Der er ikke sendt noget ud i noget. Ansøgningerne skal sendes ud i løbet af de
næste 14 dage.
3. - Jesper har endnu ikke fået oploaded hjemmesiden med referater og animationsklip. Vi lavede
følgende aftaler:
1. Referaterne vil være oploaded i uge 27.
2. Animationsklippene vil være på siden senest d. 1.8.05
4. - Vi snakkede om avisen. Det skal være en valgkampsavis. Thøger vil lave 3-4 spørgsmål til
politikerne fra alle partier.
- Der er kommunalvalg d. 25/11. Vi har deadline d. 15/10.
- Avisen skal udkomme i 1500 eksemplarer. 12 sider.
- Der skal deles ud i Grenaa igen.
- Mårten får fortrykt omslag. Vi bibeholder de to farver.
- Indhold:
a. Om den store strejke/lockout i sundet i 1923. Ved Britta Moesdal. Jesper laver aftale. Skal fylde
forsiden + 2 sider = 1 1/2 sides manuskript i word 12 pkt.
b. Hans Henrik Schierup bedes om at lave en artikel om planter i den nye sø. Han får 2 sider (1 1/2
sides manuskript) Jesper laver aftale.
c. Gæstepennen. Vi snakkede om Flensted. Mårten tager kontakt.
d. Thøgers sang om ”Blæsten går frisk over Kolindsunds vande).
e. Kolind Engsø 1/2 side. Thøger.
f. Fra vor egen verden. 1/2 side.
5. - Vi har nu 40 betalende medlemmer og 13 i restance.
- Der er 6.000 kr. i kassen.
6 - Næste møde i foreningens bestyrelse: Søndag d. 4. september kl. 10.00 hos Mårten Breum,
Kolind.

