referat af bestyrelsesmøde d. 3/2 2014.

Afbud
- Jesper
- Corth
Ellers fuldtallig.
Punkt 1.
- dagsorden godkendt
Punkt 2.
Referat godkendt
Punkt 3.
- Nye regler ang, salg af fisk i EU
Punkt 4. Generalforsamling
- referat fra generalforsamling ligges ud på hjemmeside
- sociale ture, ønske om tur til den blå planet
- mere konkrete omkring udflugter
- bedst svare sig med personbiler fremfor bustransport
- Evt. Tur til den blå planet --> et par butikker og lign.
- evt overnatning på Sjælland
- første weekend i April --> fiskeudstilling i Malmø
- reklamere for udflugt til den blå planet samt Malmø udstilling- finde ud
af om der er interesse
Punkt. 6 økonomi
- 26 betalende medlemmer
- 3 æresmedlemmer
- saldo på 52800kr
- Rune og Niels føres på medlemslisten
- sende en pæn "rykker" til medlemmer som endnu ikke har betalt
Punkt 7 kommende møde i forening
- ikke-medlemmer skal ikke betale for deltagelse i foredrag
- Niels med ringer laserpointer til foredragsholder
- der skal købes et par flasker vin eller lign. Til foredragsholder
- mødet starter med information kl. 19 og foredragsholder kommer på 19.30
- der skal tages billeder til hjemmesiden fra foredraget
- der skal mindes om hjemmemøde ved Kaj 23/2 kl. 13.00
- nøgle afhentes inden kl. 18 af Niels
Punkt 8 bestyrelsesmøder
- møder starter kl. 19.00
- der tænkes over hvor ofte bestyrelsesmøder skal holdes
Punkt 9 hjemmeside
- referat på hjemmeside
- Niels og Rune får et årligt budget til hjemmeside på 1000-1500kr om året
- Niels og Rune sørger for at ALT er hentet fra den gamle udbyder
- Niels og Rune satser på at få siden op at køre inden næste
bestyrelsesmøde
Punkt 10 fugleudstilling

- pris for 2x5 meter er 1000kr
- igang med planlægning
- det skal være nemt at sætte op og pille ned samt kunne være på en trailer
- 2x5 meter stand bliver booket
- Niels leger videre med sin ide om modeltog som kører gennem akvarie

Næste møde
- 24/2
- sted findes til foreningsmøde torsdag

