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Referat af bestyrelsesmøde 24/11 2014
Afholdt hos Niels Foged-Nielsen
Afbud fra Peter ellers fuldtallig

1. Godkendelse af dagsorden
- Referat godkendt

2. Siden sidst ved Henrik
-

Henrik har haft kontakt til Aarhus fugleforening og sørget for at deres formand kan
kontakte Henrik.
Der er blevet kigget på akvariet på onkologisk afdeling, det ser fornuftigt ud, de kan
blandt andet godt tænke sig lidt ekstra fisk.
Cort har meddelt hospitalet at han gerne vil lægge ud for evt. ting. Cort har
kontakten til de to personer på hospitalet.
Niels og Rune udarbejder et lille logo til akvariet med at vi vedligeholder akvariet.

3. Økonomi (kontingent)
-

2 nye sidste gang
6-7 stykker som har betalt for 2015
Der skal køres lidt på at medlemmer betaler deres kontingent
Vi skal have medlemmernes e-mail adresser

4. Generalforsamling den 8/1 2015
-

Der er ændret lidt på punkterne til generalforsamlingen.
Der skal serveres pølser, brød, øl og vand ligesom sidste år
Niels stiller ikke op som sekretær
Forslag til større fremmøde til generalforsamlingen kunne være at her skal tilmeldes
til turen til Credo hvis man vil med samt melde sin interesse for foreningsfisken
Forslag til vedtægtsændringer skal fremlægges
Niels medbringer gryder til pølser

5. Kommende A møde julemøde med foredrag ved Paul
-

Cort tager bærbar med til Paul
Paul har fået styr på detaljerne
Der er indkøbt slik til mødet
Niels medbringer en 10L gryde til gløgg
Bestyrelsen mødes lidt før og sørger for indkøb
Der afholdes auktion
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6. Kommende b-møder den 5/1 2015 hvor ?
-

Åben dato hvis der er behov for at afholde bestyrelsesmøde
Hvis John ikke skal på vagt kan han godt afholde det, desuden har Rud og så
tilbudt at afholde det.

7. Salg af billede af krull fra udstilling 2011
-

Tom har talt med Aros og de ønsker ikke billederne.
Man kunne evt. se om man kunne leje billederne ud på årsbasis.
Brian har snakket med Jesper som har en bror som kan sørge for at få lavet en
vurdering af billederne

8. Fremtiden
-

-

Vi skal skrive et brev ift. samarbejde med andre foreninger omkring evt. udveksling
af foredragsholdere, Rune laver udkast hertil.
Desuden har Tom fået en aftale i hus om at besøge dem en weekend. Nedenunder
er en liste med datoer for hvornår de kunne tænke sig besøg.
9-10 januar
17-18 januar
ca. 25 januar
Betingelse for at komme med på turen skal være at man har betalt sit kontingent.
Tom ser om ikke det vil være muligt at besøge dem 2. Søndag i januar, 18. Januar
som foreslag.
Uffe er klar til at holde sommerafslutning hvis der er
Sune holm kunne være en potentiel foredragsholder, Brian snakker med Jesper
omkring at få fat på Sune.
Niels har snakket med Uffe som har snakket med Viborg som er åben omkring et
forslag om samarbejde på tværs.
Man kunne lave en dag i sæson start (september) evt. hvor medlemmer kunne lave
boder.
Muligvis er der lokalemuligheder hos sport og fritid
Rud vil gerne stå for forudgående undersøgelser af lokaler osv.
Fotokonkurrence, medlemmerne sender billederne til en mail og vi ligger dem op på
facebook og det billede som får flest likes vinder evt. præmier. Niels laver et udkast
til en sådan konkurrence.

9. Hjemmesiden/Facebook
-

Hjemmesiden forventes færdig foråret/sommer 2015
Der skal sælges bannere
Koi team og lystrup skal have banner
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10.

Gennemgang af mødets beslutninger og vedtagelse

11.

Evt.

