
Referat af bestyrelsesmøde i århus akvarieforening den 6 Januar ved John. 

Tilstede var John, rud, cort, peter ,tom, paul, Brian og henrik  

Afbud Jesper og amund 

Der blev valgt Cort som referant. 

Punkt 1. - Dagsorden blev godkendt  

Punkt 2. - Referat af sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.  

Punkt 3. - Siden sidst – Guppy mødet blev aflyst pga. stormen, dog mødte 5 op alligevel. 

                      Rasmus vil gerne holde et foredrag i marts om planter. 

                      Hjemmemøde ved Formanden Henrik i April. 

Vejlemessen:                   DAU holder Generalforsamling den 22/2 kl.12.00 

                      Pasningsvejledninger ligger på Dansk dyreværns hjemmeside. 

                      Flemming i Lystrup er umiddelbart ok med at vi holder sommerafslutning hos ham. 

                      Indkøbt juleguf af Rud er henover julen blevet ”afviklet” stille og roligt…… 

Punkt 4 – Generalforsamling: 

                      Der indkøbes røde pølser, brød + tilbehør samt øl, vand og kage som vil være gratis. 

                      Bemanding. – Cort stiller op som ”fuldbyrdet” medlem og Amund som Suppleant. 

                      Ordstyrer og refferent vælges på mødet. 

                      Vi fik lagt lidt punkter på ”talen” til medlemmerne som holdes af formanden Henrik. 

                      Økonomi: 

                      Pga. bla. ”østrigs”-mødet er der et lille underskud. 

Punkt 5 - Regnskabet blev lettere gennemgået og accepteret. 

Punkt 6 – Vejlemessen: 

                      Er vi i det hele taget tilmeldt ? – Cort undersøger sagen. 

Punkt 7 – Biblioteket: 

                      Der blev diskuteret om udlån med medlemskort eller dipositum. 

                      Evt. salg af vores bøger ( måske kun nogle af dem ) 



                      Henrik og Cort står for at undersøge vore beholdning af bøger ved lejlighed. 

                      Rud undersøger med skakforeningen ang. vores skab. 

Punkt 8 – Kommende B-møde 27/1-2014 ved Brian ( hvis han genvælges den 9/1-2014 ) 

Punkt 9 – Hjemmeside: 

Demo skulle have været i december, hvilket ikke skete, men er nu planlagt til generalforsamlingen. 

Hjemmesiden flyttes til en anden server. 

Der er bestemt at programmørerne af vores nye hjemmeside får et gratis årsabonnement til foreningen ( og 
forlænges evt. ) 

EVT. -  

B-møderne skal evt. starte kl. 19.00 

Næste års dato´er for A-møderne er: 

7/8-2014 – 4/9-2014 – 2/10-2014 – 6/11-2014 – 4/12-2014 – ( generalforsamling 8/1-2015 ) – 5/2-2015 – 
5/3-2015 – ( 9/4-2015 pga. skærtorsdag ) – 7/5-2015 – 4/6-2015 

  

Referant:  Cort Göth. 

 


