Referat af bestyrelsesmøde 23/2 2015
Fremmødt: Cort, Tom, Paul, Rud, Søren, Brian, Niels, Monika og Rune
Afbud fra: Henrik

1. Godkendelse af dagsorden
- Punkt 11 Container tilføjes
2. Siden sidst v/ formanden
- Vejle akvariemesse og generalforsamling i DAU
- Nye medlemmer i DAU’s bestyrelse
- Næste DAU generalforsamling finder sted i Vejle
- Foreningen har modtaget 3 akvarier, et ”retro-akvarie” på 260 liter, et 160 liters
(komplet med lampe) og et 63 liters
- Der var pænt fremmøde ved sidste A-møde
- Der er muligvis fundet en tovholder til hjemmemøderne
3. Økonomi (kontingent)
- Der er mange som har betalt kontingent, det ser godt ud
- Der er betalt kontingent til DAU
4. Kommende A-møder
- Kommende møde, Benny kommer og holder Corydoras opdræt (Cort
medbringer pc)
- Cort har fat i Tonny Brandt som gerne vil holde et foredrag i maj
- Forslag om Mogens Juul til foredrag om fisk i haven i april
- Tidsplan for foredragsholdere, så vi ikke overskrider lukketiden for biblioteket
- Vi skal være bedre til at begynde omkring kl. 19 fremfor 19.30
- Formanden byder velkommen 19.15
- Døren til biblioteket må ikke være tvunget åben, derfor skal der påmindes om at
døren skal holdes lukket
- Auktionsbegrænsning på 15 numre pr medlem (skal med i næste nyhedsbrev)
5. Kommende B-møde mandag 30. Marts hvor ?
- Brian i mandag 30. marts kl. 19.00
- Paul i april
6. Fremtiden
- Der mangler kun april mødet, ellers er alle møder på plads
- Viborg auktionens regler er blevet lempet
- Indkommet mail med ønske om at vejle akvamesse også laves i Aarhus

7. Nyhedsbrev
- Udsendes kommende uge op til møder
- Auktionsbegrænsningen skal med i nyhedsbrevet
- Søren skriver lidt til nyhedsbrevet
8. Jubilæumsudstilling (Efter ønske fra formand)
- Evt. lave messe
- Halvt tilbud på hånden, Preben Mikkelsen mener at have lokaler til at holde en
jubilæumsudstilling i Låsby
- Storcenternord er også et muligt sted at afholde det
- Jubilæumsudstillingen skal finde sted i 2016
- Formålet med denne udstilling skal findes (punkt på næste dagsorden)
9. Gennemgang af lister, herunder kontaktliste
- Rettelser til listen er lavet
- Rettes til og sendes til bestyrelsesmedlemmer
10. Hjemmesiden/Facebook
- 80 synes godt om foreningens facebookside
- Indhentede tilbud, afslås foreløbigt og tages op på et senere tidspunkt
11. Container
- Meget dyr løsning omkring vores opbevaringscontainer
- Søren har snakket med Preben fra Låsby omkring plads til opbevaring
- Ingen henter eller indleverer noget til containeren før andet er aftalt
- Paul sender fakturaer til Jesper
- Endelig afgørelse for containeren træffes ved næste møde
12. Evt.
- Der er stadig intet nyt med Krull billederne
- Der arbejdes på samarbejde med andre foreninger
- Samarbejdskatalog udkast fra vores side (skal på som punkt på næste
dagsorden)
13. Gennemgang af mødets beslutninger og vedtagelser
- Gennemgået

