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Bestyrelsesmøde afholdt den 21/9 2015 hos Monika og Niels 
 
 

Referat 

 
 
Fremmødt: Brian, Poul, Niels, Rud, Tom, Monika & Søren 
Afbud: Henrik, Cort 
 
  
1. Godkendelse af dagsorden  

- Dagsorden blev godkendt men med nyt punkt 2 bliver til 2A og 2B. 

 

2A. Siden sidst  

- Fået nye prøvemedlemsskaber til ”Tag en ven med” 
Der er kommet flere tilmeldinger til Tur til Troppeakvarier. 

 

2B. Rune 

- Rune trækker sig fra bestyrelsen. 
Monika træder ind som bestyrelsesmedlem og fungerende sekretær.  

 

3. Økonomi 

- Pt. 51611,07 på kontoen. 

 

4. Kommende A-møder 

- Oktober 1/10 Carsten Gidsel kommer og laver et foredrag om sine rejser tid. Ca. 2 timer. 

- Lørdag d. 3/10 Samle akvarier ved Tropeakvarier. 
I forbindelse med vores tur til troppeakvarier bliver der lavet 10 små akvarier til en værdi a 
200kr. stk. som tages med på fugleudstillingen.  

- Der skal laves noget i forbindelse med evt. samkørsels. 

- 10 oktober Aqua auktion  

- 10 – 11 oktober Fugleudstilling 2015 

- November 29/11 Søren holder foredrag om opdræt. 

- December 10/12 Juleafslutning. 

- 4 februar 2016 Kommer Johnny Jensen og laver foredrag om Foto. 

- 12 Maj 2016 kommer Mogens Hjul Foredrag om Fisk i havedammen. 
 

5. Kommende B-møde  

- Der bliver afholdt to mødre i Oktober. 

- Næste møde bliver d. 26 oktober. Muligvis hos Henrik ellers ligger søren hus til. 

 

6. Fremtiden  

- Vi har lavet tro og love erklæring over for kommunen at vi kender til reglerne for 
indhentelse af børneattest. 

 

7. PR/Markedsføring (Nyhedsbrev, hjemmeside, facebook osv) 

- Den nye hjemmeside er nu oppe at køre, der var lidt små problemer i starten men de er nu 
så godt som rettet til. De sidste rettelser bliver fortaget i efterårsferien. 



 

- På Facebook er der 108 likes på gruppen pt. + 5 fra sidste måned. 

- Der bliver lavet to nye e-mail til foreningen en til formand og en til sek. 
(Bliver rettet til så hurtigt så muligt. Der bliver sendt mail rund til best. Når det er i orden.) 

- Fremad rettet bliver det så kun de to som vil modtage kontakter fra hjemmesiden. 

 

8. Bibliotek 

- Biblioteket er åben for medlemmer, der er kommet nye (brugte) bøger som ikke er skrevet 
ind endnu. 

 

9. Udstilling  

- Der er blevet udarbejdet en plan som vil blive delt ud på næstet a-møde, her kan man 
skrive sig på hvor man kan og har lyst til at hjælp. 

- Der er også udarbejdet en liste over hvilket poster der skal bemandes. 

- Der skal skaffes nogle ekstra poser til evt. om pakning. 

- Der skal skaffes byttepenge, dette sørger kasseren for.  

- Vi har fået lov til at låne ting fra Viborg, skal bare hentes. 

- Søren tager heat packs med til evt. salg til at holde fiske og kasser varme. 

- Vi skal have husket folk på, at det kun er kontant betaling. 

- Der bliver sendt et nyhedsbrev ud til medlemmer op til dagen. 

- Der skal laves et link på hjemmeside og på Facebook til Aqua forum. 

- Adam bliver adviseret. 

- Der bliver udarbejdet Takke tavle til evt. sponser. Liste skal være Niels i hænde senest 
Torsdag d. 8/10. 

- Der skal laves stemmeseddel til vores konkurrence. 

- Kan desværre ikke nå at få lavet t-shits. 

- Indtil nu kommer der følgende til udstillingen: 

Rud Høje akvarie 
Tog Akvariet 
Prinsesseakvariet  

Evt. et drenge akvarie 

Søren 2 styk 

Cort ? 

Rasmus Denerle Cube 20 på ca 18 L 

 

10. Evt.  
- intet 


