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Bestyrelsesmøde afholdt tirsdag den 26. maj 2015 hos Rune Richter, Grønland 45
st. tv., 8500 Grenaa

Referat
Fremmødt: Rud, Brian , Cort, Søren, Niels, Monika & Rune
Ikke fremmødt: Henrik, Tom og Paul
1. Godkendelse af dagsorden
- Dagsorden godkendt
2. Siden sidst
- 8 til hjemmemødet hos Niels Ventzel
- Kritik over manglende brug af mikrofon under mødet
- Der bliver brugt mikrofon ved fremtidige møder
- Der bliver givet en venlig hentydning til at der skal være ro under mødet
- Fælles om at løfte opgaverne i forbindelse med opstart af mødet
3. Økonomi
- Status qou
4. Kommende A-møder (næste sæson)
- Der kan ikke planlægges så meget endnu da der ikke er endelige datoer for
mødeaftener (august og september ligger fast)
- Sommermøde hos Akvariebiksen i Hammel, hvor der vil blive lavet gode tilbud på
forskellige ting, det er også her prøvemedlemskabet lanceres
- Bestyrelsen vil være behjælpelige med administrering af samkørsel til
sommermødet
- De der i bestyrelsen kan møde tidligere stiller op lidt før og sørger for indkøb af
pølser, kul osv. Øl og sodavand står allerede derude
- Forslag om at hente Carsten Gissel ind som foredragsholder i august (Brian tager
fat i Jesper som måske kan gå videre med dette)
- Forslag om at tage ud og fange foder i August
- Forslag om opstart af ”ta’ en ven med” i september med et simpelt foredrag for
begyndere (Søren prøver at tage fat i Hans Martin)
- Planen er også at der i september skal laves en tur ned og bygge akvarier i
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tropeakvarier
- Oktober skal være plantemåned med et foredrag om planter (Martin fra
akvarieplanter.dk)
- I oktober skal der også efter foredraget være et besøg hos Tropica (Søren forhører
sig om dette)
- Forslag til november er at Søren holder et foredrag om opdræt
- Forslag om at Niels Ventzel kommer og holdet et oplæg omkring hvordan det
fungerer at være på ture, udflugter osv.
- Aftale med tankanika specialisten i Randers om at holde et lille oplæg hos ham og
så kan man gå rundt og kigge lidt
- December er juleafslutning
- Januar er generalforsamling
- Forslag om at gå sammen med andre foreninger om tur til den blå planet
- Ide om udflugt med private biler til Tyskland er ikke fejet af bordet endnu
- Ingen nye informationer om fugleudstillingen
5. Kommende B-møde?
- Søren vil gerne afholde bestyrelsesmøde mandag de 27. Juli kl. 19.00
6. Fremtiden
- Undersøge mulighed for inddrivelse hos tidligere kasserer af gæld evt. skrive et
brev på et bestyrelsesmøde (punkt på bestyrelsesmødet i september)
- Forslag om alternativ auktion hvor man afgiver bud på ny måde ved specielle ting
for at forkorte auktionerne, man kunne dog også benytte minimumspris til dette
- Der savnes lidt flere fisk på auktionerne, udbrede opdrættene blandt
medlemmerne og herefter vil fiskene formentlig komme på auktion
- Forslag om at lave et ”fiskebibliotek” hvor man kan låne fisk til opdræt, kunne være
med til at fremme udfordringer og interne konkurrencer
7. PR/Markedsføring (Nyhedsbrev, hjemmeside, facebook osv)
- Hjemmesiden og nyhedsbrev godkendt med farveændring
8. Bibliotek
- Bibliotek er under udvikling og færdig i sommer
9. Evt.
- Cort, John, Henrik og Paul holder fortsat akvariet på hospitalet
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Augustmøde påføres punkt om opdrætskonkurrencer, fiskebibliotek og lign.
Send vector logo til Søren

