Udkast
Referat af bestyrelsesmøde i Kolindsunds Venner d. 29/5 2012.
Deltagere: Jesper Nielsen, Thøger Pauli, Sally Salminen og Henrik Vinther (referent). Der var afbud fra Erik
og Steen.
Dagsorden:
1A Valg af referent!
Henrik blev valgt som referent.
1. Orientering om samarbejde med BLIS og BLIN om bustur langs Kolindsund d. 23 juni ved Jesper
a. nyt møde i udvalget 4. juni kl 19 Rønde
b. Kolindsunds Venners involvering - økonomi - indsats
c. markedsføring på bustur.
Jesper orienterede om kontakt til de to by- og landskabsforeninger, der ønsker at gennemføre en bustur i
Kolindsund. Bestyrelsen bakkede op om at fortsætte samarbejdet og tilbyde assistance med
tilrettelæggelse mv. – uden at involvere økonomiske midler fra foreningen.
Jesper og Henrik mødes med foreningerne d. 4/6 og aftaler det videre forløb, der PR-mæssigt skal
koordineres, så det ikke ”spænder ben” for omtale af udstillingen i Grenaa – jf. pkt. 2.

2. Udstilling "Studio Urban Nature - Kolindsund"
a. Jesper orienterer om arbejdet - lokaler - invitationer mm
b. Stefan Darlan Boris ansøger om midler fra arkitektskolen, Kelly Shannon ansøger om
midler hos K.u. Leuven
c. øvrig økonomi for udstillingen.
d. pressemeddelelser - Henrik? timing?
e. hvem gør hvad.
f. hvem gør hvad under receptionen/præsentationen. Der bliver masser af vigtige
mennesker at tale med og meget lidt tid.
Jesper gennemgik de mange elementer i det store arrangement d. 22/6, og bestyrelsen bekræftede, at det
samlede budget for arrangementet er indenfor en ramme på 6.000 kr. Alle fra bestyrelsen deltager så vidt
muligt i arrangementet, og vi medtager aviser og t-shirts mv.
Henrik laver udkast til pressemeddelelse og særudgave af det elektroniske nyhedsbrev og rundsender til
bestyrelsen på mail.
3. Kolindsund Avis
a. Artikler!
b. Deadline
c. Omdeling
Den endelige fordeling af stof blev fastlagt med hovedvægt på omtale af udstillingen i Grenaa. Deadline er
14/8, og avisen udkommer først i september. Omdeling sker på sædvanlig måde.

4. Økonomi og medlemmer
Thøger oplyste, at kassebeholdningen p.t. er ca. 11.000 kr. Foreningen har 185 medlemmer, som har betalt
kontingent og derudover 10-11, der er i restance.
5. Mulige arbejdsområder for et sekretariat.
Bestyrelsen havde en foreløbig drøftelse på baggrund af bilag fra Jesper, der samlet set rummer de
arbejdsområder, som forventes at være relevante for et sekretariat. Der var enighed om at bruge
udstillingen i Grenaa d. 22/6 til at forsøge at skabe kontakt til interesserede fonde, som måske kunne have
interesse i at finansiere en sekretariatsfunktion. Efterfølgende tages problemstillingen op igen på vores
næste bestyrelsesmøde, der afholdes d. 14/8.
6. Evt.
Under punktet drøftedes kort potentielle aktivitetsmuligheder i efteråret.

