
Referat af bestyrelsesmøde 2. Juni  
 
Tom og John ikke mødt op, ellers fuldtallig.  
 

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden 
- Dagsorden godkendt  

 

Punkt 2 Godkendelse af referat  
- Referat godkendt  

Punkt 3 Siden sidst  
- Petshow udstilling i Randers i 4-5. Oktober 

Punkt 4 Økonomi 
- Der mangler stadig betalinger   nogle medlemmer  
- Oppe på 40 betalende medlemmer med 3 eller 4 æresmedlemmer  
- Paul sender liste rundt med dem som mangler at betale 
- Det skal nævnes ved møderne at nogle mangler at betale kontingent  

Samarbejde med andre foreninger 
- Prøve at samarbejde med andre for også at dele udgifterne  
- Cort har snakket med formanden for Viborg, de har 30 betalende medlemmer nu og 

dukker 15-20 mand op ved hvert møde. 
- Samarbejde mellem foreningerne vil åbne op for muligheder for større foredrag  
- Nedsat en arbejdsgruppe til at etablere kontakt til de øvrige foreninger  

Punkt 5 Oplæg ved Niels  
- Man skal melde sig til B-møde senest dagen før klokken 8, såfremt der ikke høres noget 

betragtes dette som et afbud, men man må dog også gerne melde fra 

Punkt 6 Fugleudstilling m.m. 
Togbane akvarie 

- Niels og Rune har talt om dekoration, farvet bundlag i forgrunden, sort top i 
togtunnelen og planter i baggrunden.  

- Tropeakvarier skal også lave selve rammen til armaturet.  
- Niels måler togbanen op til togbaneakvariet så Cort kan se efter muligheder for bord  
- Cort vil også se efter baggrunde  

Andet 
- Der skal også sørges for andre akvarier til udstillingen  
- Efter sommerferien skal der laves en liste over hvad der skal bruges til udstillingen  

Punkt 7 Planlægning af foredrag  
- September er endnu ikke fastlagt  
- Cort har kontakt til en som kan holde foredrag i september om vandkvalitet  

Punkt 8 Kommende A møde i Lystrup  
- Niels har grill 
- Der står stadig øl på biblioteket, Rud vil hente disse 



- Der købes ind derude når vi ved hvor mange det kommer  
 

Punkt 9 Kommende B-Møder 
- 28/7 bliver hos Henrik  

Punkt 10 Hjemmeside/Facebook 
- Der skal stå på hjemmesiden at møderne starter kl. 19  
- Kalenderproblem i IE på hjemmesiden  
- Annonceplads skal laves om til ”For et år” 
- Annonce side godkendt  
- Rabatordning  


