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  af	
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  26/1	
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  Niels,	
  Paul,	
  Rud,	
  Tom,	
  Cort,	
  Søren,	
  Brian	
  og	
  Rune	
  
Afbud	
  fra:	
  Henrik	
  	
  
	
  
1. Godkendelse af dagsorden
- Dagsorden godkendt
2. Siden sidst v/ formanden
- Ny formand Søren Lund
3. Økonomi (kontingent)
- Der er kommet en masse indbetalinger til generalforsamlingen
- Der er indkommet ønsker om at der rettes henvendelse til de enkelte medlemmer
som ikke har betalt kontingent og ikke alle. De første par måneder af året, er det ok
at tage fat i alle, herefter skal der kun rettes henvendelser til enkelte medlemmer.
4. Opfølgning efter generalforsamling
- Referatet fra generalforsamlingen er underskrevet af formand og referent
- Efter forslaget til at bestyrelsen konstituere sig selv undersøges mulighederne ofr
at realisere denne, Niels vil forsøge at undersøge dette.
- Der kom masse gode forslag til generalforsamlingen, såsom diverse udflugter
blandt andet til Tropica eller Hamburg
- Niels har talt med Aarhus vand, de holder normalt ikke foredrag. Der er mulighed
for at komme ud og se et vandværk, men dette skal dog foregå i deres arbejdstid.
Alternativ ligger der et museum i Vejle som kan fortælle om denne.
- Levende fodertur blev foreslået, denne lader vi ligge indtil der bliver lidt varmere
- Rundt og se nogle af de danske akvarier, Kattegat centret, Aqua silkeborg,
Atlantis (legoland), Nordsømuseet.
- Tur til tropeakvarier, fx hvor man kan bygge et akvarie.
- Forslag om udarbejdelse af foreningsblad vurderes at være urealistisk både
økonomisk og menneskeligt.
- Der skal gerne findes en til arrangering af hjemmemøder igen, dette kan evt,
sættes på som dagsorden til bestyrelsesmøderne
- Elstedhøj akvarieklub evt, besøg hos dem
- Forslag til foredrag om baggrunde
- Forslag til at Tonny fra Akvariewest ønskes at komme igen
- Forslag om foredrag om planter
- Forslag om fotografering af fisk, hvordan? Osv.
- Forslag til foredragsholder Chris som kan holde foredrag om rejer
- Efterspørgsel på biotopiske foredrag
- Ønske om foredrag til opstart af akvarie

- Ønske om foredrag omkring rovfisk
5. Kommende A-møder
- Der er foredrag i februar og marts
- Foredrag i februar om saltvand (Cort med bringer computer)
- Foredrag i marts om Corydoras opdræt, der skal bruges en computer (Cort
medbringer computer)
- Tonny Brandt fra akvariewest har et godt foredrag om sit liv med akvarier og et
andet godt et med hvad fisk spiser, dette kunne være interessant den 9/4, Cort
prøver at snakke med ham
- Søren kender Jakob Nis kunne holde foredrag om udendørs fisk, dette kunne evt.
være i maj ellers har Søren et par andre tråde der kan trækkes i
- Sommerafslutning 4. juni 2015 bliver hos Uffe i Hammel
Næste mødedatoer:
- Torsdag d. 6. August
- Torsdag 3/9
- Torsdag1/10
- Torsdag 5/11
- Torsdag 3/12
- Torsdag14/1
- Torsdag 4/2
- Torsdag 3/3
- Torsdag7/4
- Torsdag12/5
- Torsdag2/6 (sommerhygge, lokale reserveres ikke)
6. Kommende B-møder den 2015 hvor ?
- Rud vil gerne holde næste gang 23. Februar kl. 19
7. Opfølgning af Krüll billeder
- Jesper har billederne i sin varetægt
- Næste gang Jespers bror skal til auktionshuset, sørger han for at få en skriftlig
vurdering
- Billederne værdisættes og herefter bliver der taget beslutning om billedernes
fremtid
8. Fremtiden
- Forslag om ”temamåneder”
- Forslag om nedsættelser af forskellige arbejdsgrupper
- Ved udstillinger kunne det være bedre hvis tv2 eksempelvis annoncerer det inden
arrangementet løber af stablen i stedet for efter

- Tv2 kunne også bruges til ekstra markedsføring, lidt alla Kurt kom forbi
- Man evt. kunne lave en form for opsparing til medlemmerne
- Monika har fornemmelse af at der mangler rigtig mange bøger i biblioteket
- Lånetiden for en bog skal være fra møde til møde og man får ingen bøde hvis man
afleverer mødet efter
- Bødestraffen skal være 20 kr pr bog pr måned, for en for sen aflevering
- Hvis bogen ikke er afleveret efter et halvt år skal der gøres krav på en ny bog
- Kasseren skal håndtere bødeinddrivelserne i samarbejde med Monika
- Biblioteksreglerne skrives af bibliotikar evt. i samarbejde med sekretæren.
- En ”fritlejde” ordning med bøgerne, hvor man kan indleverer bøgerne uden at få
en bødestraf, med en løbetid på to måneder, først herefter genåbnes biblioteket
- Opdræt i foreningen igen
- Opdrætsregistrering kan ske via DAU
- To forskellige sværhedsgrader i foreningsfisken
- Kombinering foreningsfisken med opbygning af eget akvarie hos tropeakvarier
- Søren kan i oktober/november holde foredrag om opdræt
- Tropeakvarier i september
- Jubililæums udstilling, skal på som punkt på dagsorden til næste b-møde
9. Nyhedsbrev
- En artikel i nyhedsbrevet
- Øvrige oplysninger, nyt fra bestyrelsen osv.
- Alle skal kunne tilmelde sig nyhedsbrevet (er på vej)
- Der udsendes en reminder dagen før mødet
10. Hjemmesiden/Facebook/Nye billeder af bestyrelsen til hjemmeside
- Der skal rettes lidt til på facebooksiden
11. Gennemgang af mødets beslutninger og vedtagelse
- Referat godkendes
12. Evt.
- Kontaktliste skal udarbejdes på alle i bestyrelsen
	
  

