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ET UTROLIGT
GODT AR FOR
YENNERNE!
Efter en meget stille periode efter Artusindeskiftet, hvor foreningen
var ved at dg ud, har vi fiet vendt skuden og er blevet en
uomgrengelig medspiller i debatten om gendannelsen af
Kolindsund.
I midten af200l var der ikke en fungerende bestyrelse, og vi opgav
at opkrave kontingent fra de fe medlemmeB som trods alt var pi
postlisten. Si i 2002 skete der noget: Formand Jesper Nielsen ble'
enig med en anden Kolindsundven om, at sagen var for god at lade
ligge, og at "noget matte gores" - Og sidan blev det! Et tredje
medlem blev indfangel og si var der tre: basis for en ny bestyrelse.
I januar 2003 kunne vi igen holdg generalforsamling, og siden da er
det i sandhed giet over stok og sten. Sommeroffensiven var en
rundtur i Kolindsund med indlagte foredrag fra fagfolk, hvor vi
havde 96 deltagere med i busseme.
Hjemmesiden er igen fuldt opdateret med al den faglige viden, som
foreningen faktisk besidder, og der skrives igen artikler om
Kolindsund i lokalaviseme og andre blade. Vi er blevet optaget som
"associeret partner" i den intemationale og indflydelsesrige
paraplyorganisation "Living Lakes", og sidste skud pl aktivitets-
stammen er en computeranimeret 3D-flyvetur henover et vandfyldt
Kolindsund, med S6ren Ryge Petersen som speaker.
Medlemstallet er vokset til over 30, og vi er samtidigt kommet pi
den kommunalpolitiske dagsorden i de tre involverede kommuner:
Midtdjurs, NOne Djurs og Grenl. Naste storc opgave bliver at
afholde en egentlig konference om Kolindsunds fremtids-
muligheder, hvor vi kan love at der kommer fagfolk og eksperter af
meget hgj kvalitet.
Vi er faktisk stolte ove( hvad vi har udrettet indenfor det sidste
halvandet ir, og vi har gejst som aldrig fgr - til at fortsette mod
milei.
Kolindsund kan blive til en sand perle afet sgomrede, til stor glade
for eksisterende og fremtidige Djurslandinge og besggende. Den
dagsorden vil vi blive ved rned at kempe for - med tiltagende
styrke fremover.
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Der er menneskelige
tanker bag ethvert
landskab

IilTERYIEW
Af Uffe Stolt Rastnussen

Der var store visioner og store samfunds-
messige interesser bag, da man i sin tid
torlagde Kolindsund. "Hvad udad tabes skal
indad vindes" var mottort pi den tid, hvor vi
havde brug for al vores nytcnkning og
ingeniorkunst for at fi landbrugsjord nok i
Danmark.
Jeg er selv fodt i omridet og har set, hvordan flere
generationer af bonder har investeret og slidt for at
drive jorden i det tgrlagte Kolindsund.
I dag, hvor meget landbrugsjord er braklagt, og det
er blevet sv@rere at dyrke en del afjorden i
sundet, er den samfundsmessige dagsorden en
anden.

Attraktivt bosEtnings- og turistomrlde
Der er omrlder i sundet, hvor det i deg er
fomuftigt at etablere rekrcative naturomrider til
glede for os selv, vores b6m og bgmebOrn. SA
hvorfor ikke lade vandet stige igen og fl
solandskabet tilbage - med de muligheder det
giver for et attnktivt bosatnings- og turistomride.
Personligt mener jeg ikke, at det er realistisk at
forcstille sig 6n stor s, fra Kolind til GrenL Jeg
frygter at der bliver lavvandede omrider, som i
perioder vil blive mere sump end s6, og jeg er
skeptisk overfor en udstrakt sO, som narmest deler
Djunland i to.

Svend Brandstrup, Vceborgmester i Grend (V)

Personlig vision - 6n blandt mange
Min personlige vision er flere adskilte s6er i
omridet, blandet med andre rekrpative aktiviteter
og landbrug.
Min holdning til Kolindsund er blot €n blandt
mange. Derfor serjeg, bAde som viceborgmester i
Greni og som tidligere landmand, frcm til en
kommende konference om sundets fremtid. Pe et
tidspunkt hvor vi stAr overfor kommunesammen-
legninger, er et naturgenopretningsprojekt af
denne stonelse intercssant at se pe, pe tvars af
Grcni, Nr. Djun og Midtdjurs kommuner .
For mig er den ibne og demokratiske debat om,
hvad der tjener samfundet og de kommende
generationer bedst, den vigtigste. Kolindsunds
venner har udfoldet et kempe stykke arbejde for at
lancere deres oplag til et nyt Kolindsund, og det
fortjener en serios debat. Debatten og den
demokratiske proces mA sA vise, hvordan
Kolindsund skal se ud i fremtiden, siger Svend
Brandstrup Hansen, Viceborgmester i Grenaa (V)
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Bfasten gerfrisk...
afThpger Pauli, kasserer i Kolindsunds Venner

Aldrig fgr har sagen om Kolindsunds fremtid varet si
oppe i tiden, som den er netop nu. Nesten i hvert
nummer af Lokalavisen for Midtdjurs og Ngrredjurs
har der veret leserbreve, kommentarer og indleg
ornkring Kolindsund, og ogsA i de andre lokalaviser, i
lokalradio og TV har man kunnet hgre og se, hvordan
debatten ruller frem og tilbage. Jo blesten gir frisk
over Lim{ordens vande, som vi sang i pumpehuset ved
Fannerup hin flotte sommerdag, hvor foreningen
Kolindsunds Venner havde inviteret 100 interesserede
pi en bustur rundt omkring sundet. Lige siden den dag
er blesten ogsi gAet frisk over Kolindsunds kanaler og
vidomrAder, hvilket vi markerer med udsendelsen af
dette nyhedsbrev, som er det forsle i en rekke. Dette
nummer er t enkt udsendt til medlemmeme af
foreningen samt til pressen og kommunalbestyrelses-
medlemmeme i kommuneme Midtdjurs, Ngrredjurs og
Gren6, som et kommende vandfyldt Kolindsund vil
vare en del af- Det er ogsfl meningen, at dette

nyhedsbrev skal placeres pA centrale steder i
omrldet, si andre kan blive orienteret om, hvad
der r6rer sig blandt "venneme".
Al den blest omkring Kolindsund er selvfglgelig
en ting vi skal udnytte. Dels til at skaffe nye
medlemmer til foreningen Kolindsunds Venner
og dels til at indgi i debatten om Kolindsunds
fremtid. Netop dette er vi i bestyrelsen i gang
med, idet vi planlegger en offensiv med uddeling
af brochurer om Kolindsund og runddeling af
dette nyhedsbrev. Desuden vil vi gerne have
afholdt en stor konference sammen med
Midtdjurs, N6neDjurs og GrenA kommuner.
Midtdjurs kommunes hindklade i ringen med
hensyn til konference afskrekker os ikke. Vi
arbejder videre, si diskussionerne om sundets
fremtid kan komme til demokratisk diskussion
mellem alle interessegrupper: borgerforeninger,
lystfiskere, fuglevenner, sundbgnder,
naturfredningsforeninger - og selvfglgelig
Kolindsunds Venner.
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"Jeg har en drOm" - sedan startede Martin
Luther King sin store tale om visionerne for
et USA, hvor alle borgere havde lige ret.
Kolindsunds Venner har ossi en drom. Skont
sagen er mindre - og foregir i et lille land - si er vores
visioner om et Kolindsund som indre kystlinje og
samlingspunkt for Djurslands borgere en stor sag for
Djursland.
Kunne du forestille dig, at have en bid liggende i Kolind
Havn? En jolle miske. Og nogle net til at fange sgens fisk:
suder, karper, il, abboner og gedder? Kunne du teenke dig at
have en sejlbid liggende i Kolind, Fannerup, Ginnerup eller
Enslev havn. En lille sejlbid med sankekol og mast, der kan
lagges ned, si den kan komme under broen ved Fannerup?
At tage ud med karesten eller manden/konen pi sgen en dag
med frisk vind, hvor smi krapbglger lgber hen over soens
spej l?

Eller skolepiger og -drenge fra de eldste 6rgange, der har
deres egen optimistjolleklub i Sivested? Kanoture med
familien til de store sivskove ved Lagens og Karby, hvor
rgrdrum, bll kerhog, fiskepm og oddere holder til? Bugten
ved Enslev en sommeraften med bide med lys i spredt ud
over vandet? - Visioneme har ingen ende. Heller ikke for
folk med ivarksettergener og gode ideer. Der bliver brug
for henders arbejde til infrastruktur, turistindustri, turbide,
naturvejledere, sommerhusbygning o.s.v. o.s.v.
Jeg hibec at foreningslivet pi Djursland vil vare med til at
diskutere visioneme. Det kunne vise sig, at andre end
sundvennerne har en drom...
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KOLINDSUND AVIS rryk Huset
Udgives af forening€n lfulindsunds Venner, som er en partipolitisk uaffuengig
inuesseforening for gendannelse af Kolindsund som sp.
Kolindsunds Venner har adressen: Thorsrgpwej 40, Skarreso msdq 8410
Ronde. Fofinand og ansvarshavende for defie blad: Jesper Nblscn tlf: E639
43 18, E-rnail: jni@tdcadsl.dh Be.sdg t{emmesidin: vww.kolldnmd.dt

Ja, jeg er tilhenger af gendannelse af Ifulindsund som sO, og
af foreningen'lKolindsunds Venner".
Det koster 100 k om iret.
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