Dagsorden
mødet for aktivgruppen bag Jesper Nielsen, formand for Kolindsunds Venner 29./5. 2003
1. Hængepartier
2. Udtalelse til Nørre Djurs Kommune vedr. spildevandsledning
3. Sommertur i Kolindsund
4. Living Lakes
5. Billedmateriale til Living Lakes' hjemmeside
6. Flyvetur over sundet
7. Minikonference
8. Koteopmålinger

Referat
Bestyrelsesmøde 29. maj 2003
Referent: Sekretær Mårten Breum.
Tilstedeværende: Formand Jesper Nielsen (JN), kasserer Thøger Pauli (TP),sekretær Mårten Breum
(MB)
1. a. Jesper Nielsen laver notits om vores medlemsskab i Living Lakes. Sendes til MB, som
redigerer og sender den.
b. TP og JN sørger for billeder til Living Lakes hjemmeside
B. Flyvetur over sundet. Mogens' kontakt kunne ikke flyve os. Vi venter til efter busturen med at
snakke om det.
c. MB sender manglende referater til JN - til at lægge ud på hjemmesiden.
d. Endnu ingen akvareller fra MB
2.JN fremlagde forslag, som med få rettelser vil blive sendt til Teknisk Udvalg og forvaltningen i
kopi.
JN snakker med Malthe Larsen vedr. lobby. A. JN, Mogens Rosengaard og TP har gennemkørt
turen.
b. TUREN BLIVER LØRDAG D. 6/9 KL. 14 TIL CA. 17.
Start ved Kolind station med bus.
Stop:
1: Kærby
2: Allelev punmestation + gåtur + kigge på flowet
3: Fannerup pumpestation + evt. pumpehus + kaffe og øl
4: Kæmpehøjene ved Tøstrup + evt. kunsthappening ved MB
5: Stop ved Sundvejen - gåtur til den hvide bro ved Kolind
Foredrag: Jesper + Thomas Eske Holm (biolog TP) og evt. en historiker (MR)
Bus: Rutebil med mikrofon (Gottchalk busser, Ryom - bedste bud - tlf: 8639 5969)
Sponsor: Mogens skaffer måske
Vi skal selv kunne have øl og sodavand med.
Public relation: Reklame på hjemmesiden laves af JN omkring 7-8/6.
MB laver en pressemeddelelse.
MB undersøger muligheden for radiospots i Alfa.
JN kontakter Dorte Nielsen fra TV2 østjylland
MB kontakter tv-danmark-østjylland
TP kontakter Lokalavisen, evt. med henblik på reportage.
MB laver opslag, som JN og TP fordeler andre steder end Kolind
JN sender foreningens logo i jpg-format til MB og TP
En snak om t-shirts kom i stand. Ingen beslutninger.
4.Jesper Nielsen sætter en omtale af Living Lakes på kolindsund.dk. Evt. oversatte tekster.
5.JN sørger for billede til Living Lakes

6.(evt. med videokamera (MB)) TP rykker Mogens.
7.Minikonferende blev vi enige om, tidligst kan holdes ultimo oktober - inden medio november.
Mogens’ hjælp til denne er velkommen/påkrævet.
8.Mogens skal snakke med AMU centeret om lån af udstyr. JN vil prøve at finde en landmåler.

