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Referat
Bestyrelsesmøde 25. september 2003
Referent: Sekretær Mårten Breum.
Tilstedeværende: Formand Jesper Nielsen (JN), kasserer Thøger Pauli (TP),sekretær Mårten Breum
(MB)
1. - Der var 96 deltager. Jesper fortalte, hvordan han havde været i tvivl om, hvor mange busser der
skulle til - og (heldigvis) bestilt bus nummer to et par dage før turen.
- Det var godt vejr på turen. Jesper og Thøger beskrev flere småproblemer under turen. Det kan vi
lære af.
Men som Thøger sagde, var det "svært at få armene ned".
- Vi snakkede om artiklen i Lokalavisen. Vi blev enige om, at Jesper skriver et indlæg til
Lokalavisen - først og fremmest om konferencen næste år. Myggeplagen skal tilbagevises i
indlægget, men kort.
2. - Vi har 7.800,- i kassen.
- Sundturen kostede netto 3449 kr.
- Vi fik 12 nye medlemmer under og efter turen. Deres kontingent er indregnet i turens nettoudgift.
- Foreningen har nu 29 medlemmer.
3. - Vi beholder Scannet som udbyder/webhotel indtil Djurslandsnet er stabilt.
- INDHOLD: Under aktiviteter skal der en omtale med om sundturen - med billeder.
- Under aktiviteter skal der en foromtale om vores intentioner med konferencen i 2004.
- Under nyheder skal der en foromtale om Generalforsamlingen 2004 som skal holdes Tirsdag d.
13.1.2004 kl. 19.00 - givetvis på Kolind Centralskole.
- Hvis mødet på Bauneskolen, som omtales i næste punkt bliver interessant, kan Thøger eller Jesper
skrive et referat.
- Jesper opfordrede til, at vi tilsender ham alt fra pressen vedr. sundet.
4. - Finn Prang indleder om Kolindsunds historie på et møde på Bauneskolen i Nimtofte Tirsdag d.
18.11.03 kl. 19.30.
Kontakt og tilmelding: skoleleder@lofmidtdjurs.dk eller telefon: 8639 2272.
5. Konference om Kolindsund i 2004
A. - Vi blev enige om at holde en Kolindsundkonference i første halvår 2004.
Stedet tænktes som Glassalen på Kolind Centralskole - evt. med middag på Drasbek.
B. - Vi blev enige om en lukket konference, hvor alle er indbudt af os. Målet er at få snakket politik
og lavet forslag/aftaler/netværk omkring den gode sag. Ordstyrer: Eigil Holm fra Horsens fjord.
- Brainstorm, deltagere: Politiske partier på Djursland, borgmestre fra Midtdjurs, Rønde, Ebeltoft,
Nørredjurs og Grenå kommuner, Amtspolitikere, repræsentanter for de tekniske
forvaltninger/udvalg, Naturfredningsforeningerne (også landsforeningen), Rusefiskerne, Dansk
Ornitologisk forening, Pumpelauget, Danmarks Miljøundersøgelse, Kolindsunds Venners
medlemmer, Grenaa Lystfiskerforening, Jægerforeninger.

C. Program: 1 times oplæg. En times diskussion i plenum. Kaffe med ostemad - 1/2 time.
Halvanden times gruppearbejde (se under workshops (d.)). En times plenum. Derefter middag på
Drasbek. Efter middagen kaffe og oplæg ved en ping.
D. Workshops, braistorm:
1. Fugle/økologi
2. Fisk/fiskeri/økologi
3. Infrastruktur havne/broer/rutebåde/elmaster m.m.
4. Fredning/stisystem/naturturisme/jagt/sejlads/færdsel.
5. Turisme/Erhverv/sommerhuse/Danland/turistbåde
6. økonomi/financiering/kompensation/evt. puljer (miljø,fiskeri...)
E.- Eigil Holm 2.000,- Transport, refusion 1.000,- Mad ved konferencen 5.000,- Ostemadder 500,- Repræsentation 1.000,- Slutrapport 1.000,- Uforudsetet udg. 1.000,Ialt 11.500 kr.
Det forudsættes, at kaffe, øl, vand, chips og småkager klares med lokale sponsorer.
F.- Der forberedes fundraising til start lige efter GF 2004.
- Der fundraises samlet til både konferencen og Kolindsunddagen senere på 2004. Kolindsunddagen
behandles på næste bestyrelsesmøde.
- Mogens står som fundraiser - og honoreres med 10% af det rejste beløb.
6 Generalforsamling 13.01.04 kl. 19.00 - givet på Kolind Centralskole.
7 Der var intet under eventuelt

