25-8-2015
Bestyrelsesmøde afholdt den 24/8 2015 hos Brian

Referat
Fremmødt: Brian, Poul, Niels, Rud, Tom, Monika & Søren
Afbud: Rune, Henrik, Cort

1. Godkendelse af dagsorden
- Dagsorden blev godkendt men med nyt punkt 10 Lager.
2. Siden sidst
- August mødet blev afholdt – Tak til Niels for hans foredrag samt vi fik afholdt en sjov quiz.
3. Økonomi
- Ligger som vi plejer ca. 50.000kr der har ikke været de store udsving.
4. Kommende A-møder
- September møde ”Tag en ven med” d. 3/9-2015
Hans Martin holder et kort foredrag om opstart og dekoration af akvarie.
Søren laver et kort foredrag om vandskift osv.
Uddeling af prøvemedlemskaber.
- 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.
Mødes om morgen til morgenbrød og kaffe.
Foreningen giver et ca. 40 liter akvarie til de medlemmer der skulle have lyst.
Prøvemedlemmer skal betale 40kr. Men kan få de penge retur ved evt. nytegnet af medlemskab.
(Sendes kun ud via nyhedsbrev.)
- 10 – 11 oktober Fugleudstilling 2015
- November 29/11 Søren holder foredrag om opdræt.
- December 10/12 Juleafslutning.
5. Kommende B-møde
- Hos Monika og Niels d. 21/9-15. kl.19:00
19/10 – 30/11 – 4/1 2016
6. Fremtiden
- Ikke de store planer på dette møde.
7. PR/Markedsføring (Nyhedsbrev, hjemmeside, facebook osv)
- Hjemmesiden er færdig udviklet, der skal lige laves lidt små rettelser og laves de sidste test på
siden. Der arbejdes hårdt på at den er klar til søndag d. 30/8.

- Facebook vi har 103 likes på gruppen pt. + 1 fra sidste måned.
Som noget nyt ligger vi nu også nye arrangementer op på Facebook siden.
- Der skal tjekkes op på priser på tryk på nye trøjer evt. mængderabat, samt leveringstid (Niels).
8. Bibliotek
- Det er nu åben for udlån.
9. Udstilling
- Rud har talt med Niels fra fuglefolket, han synes det er en god ide med en aktion fra vores side.
Men skulle lige tale med resten fra hans gruppe. Venter svar.
- Der skal findes en løsning på hvordan vi for det afviklet uden at der er nogle der leder økonomisk
nød.
- Hvis det kan lade sig gøre i samarbejde med Tropeakvarier så vil vi tage 10 små med til
udstillingen evt. lave en lille intern konkurrence ud af det. Søren finder ud af noget med lys pumpe
filter osv.
- Der skal købes rammer til sponser tak.
- Indtil nu har vi følgende at tage med til udstillingen:
- Tog akvariet
- Foreningsakvariet 325
- Rud det høje
- Monika prisesse
- Søren palodania
- Cort
- Rud tager med til vagt plan.
10. Lager
- Der laves aftale med Preben i forhold til den lovning vi har fået.
Pris to medlemsskaber + 500 kr. pr år. Meget billiger end vi har i dag, da vi nu kan komme og gå
uden det koster noget.
- Vi tømmer det vi har nu i forbindelse med fugleudstillingen for at minimer vores udgifter i
forbindelse med flytning.

11. Evt.
- Vi arbejde på at få et hjemmemøde i hus i november.

