Møde i bestyrelsen for Kolindsunds Venner d. 26-5-2010
kl. 19.00 i Midtdjurshallen, Ryomgaard
Fremmødte: Thøger Pauli, Sally Salminen, Jesper Nielsen og Mårten Breum
Dagsorden:
Godkendelse af referat/siden sidst
Offentligt møde om Kolindsund
Avisen
Medlemmer/økonomi
Internet/Facebook
Eventuelt
Ad 1. Godkendelse af referat/siden sidst
Referatet godkendt
Brev fra Sally til Poul Møller fra Syddjurs kommunes Natur- og miljøforvaltning. Sally skal spørge til, hvor arbejdet i
fællesgruppen af embedsmænd mellem Nord- og Syddjurs ender henne.
Lars Aastrup Jensen, som er medlem af foreningen har taget forskud på sundet - og er ved at udstykke grunde med
søudsigt.
Fugletårnet ved de våde enge i Kolind er færdigt d. 29.5. - der indbydes nok til officiel indvielse senere.
Ad 2. Offentligt møde
Jesper kontakter Jens Kirkeby (er sket - vil gerne deltage)
Mårten kontakter Uffe Rasmussen fra Århus kommune - (vil ikke træde frem)
Jan Petersen fra Norddjurs har givet tilsagn om at komme og deltage
Det samme gælder Kirstine Bille og Carsten Bech fra Syddjurs?
Sally kontakter Leif Lahn (har sagt ja?)
Gode forslag til overskrift på mødet efterspørges...
Mødet skal holdes på Arthouse Djursland - Thøger checkker - det er ok?
Jesper skaffer tilbud på busser til afhentning og aflevering af folk hele vejen rundt om sundet.
Busserne kører: Grenå, Trustrup, Lyngby, Albøge, Keldstrup, Kolind, Sivested, Skiffard, Fannerup, Ginnerup, Enslev.
Vi laver stor annonce om arrangementet i lokalaviserne. Med indmeldelsesblanket? (Mårten)
Ad 3. Avisen
Forside - status på søudviklingen - 1 side
Side 2 - forsidehistorie - Jesper om?
Side 3 Jesper fortsat + stor annonce for det offentlige møde
Side 4 og 5 - åbne indtil videre
Side 6 Annoncer
Side 7 og 8 - indemeldelsesblanket + Leif Lahn. Sally spørger Leif.
Thøger forfatter tekst til facebook-annonce til bladet - og sender til Mårten
Mårten undersøger hvor mange omslag vi har på Huset.
Vi skal snart have trykt en stak mere - Mårten kontakter digitaltryk for tilbud...
Ad 4. Medlemmer og økonomi
Der er 136 betalende medlemmer
Kassebeholdningen er ca. 14.000 kr.
Ad 5. Facebook - internet
Facebookgruppen trænger til opdatering. Thøger skriver mail til medlemmer om det offentlige møde - som senere skal
oprettes som begivenhed (hvem gør det?)
Jesper uploader nogle fuglebilleder - måske billeder af vand i sundet?
Mårten lægger fuglegrafik ind...
Thøger JPG’er et nummer af Kolindsund Avis og lægger ind.
Vedr. hjemmesiden, så vil Thøger - som afbigt for tidligere tiders fejl - indskanne alle vores aviser og sende til Jesper, så
han kan PDF’e dem og få dem lagt på hjemmesiden.
Jesper snakker med webmaster - og sender referatet til ham, når det er godkendt...

Ad 6. Eventuelt
Næste møde i foreningens bestyrelse 10. august 2010 kl. 18.00 i Midtdjurshallen
Med venlig hilsen
For referatet
Kolind d. 7.6.2010
Mårten Breum
Sekretær

