
27-10-2015 
 
Bestyrelsesmøde afholdt den 26/10 2015 hos Henrik 
 
 

Referat 

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

1. Godkendelse af dagsorden  

- Dagsorden blev godkendt men med nyt punkt 8 generalforsamling. 

 

2. Siden sidst  

- Vi har været på besøg hos Troppeakvarier, for at bygge akvarier godt besøgt. 

- Fugleudstilling/auktion mere under punkt 9. 

- Haft besøg af Carsten Gidsel 
 

3. Økonomi 
- Auktion fra fugleudstillingen gav overskud. Ca.3000 minus leje af lokaler. 

  

4. Kommende A-møder 
- De næste 4 møder er i hus 
- November 29/11 Søren holder foredrag om opdræt. 
- December 10/12 Juleafslutning. 

- Januar 14/1 2016 Generalforsamling. 

 

I forbindelse med uddeling af opdrætfisk d. 29/11 vil Cort gerne stå som tovholder. 

Til Juleafslutning skal vi se om det er muligt at få medlemmer til at sende billeder ind til et lille 
diasshow. Evt. tip en 13ér i grupper. 
 

5. Kommende B-møde  
- 30/11 Hos Poul 
- 4/1 2016 Hos Søren 
 

6. Fremtiden  
- Søren vil gerne holde et hjemmemøde i november. 

  

 7. Samarbejde / information i bestyrelsen 

- Vi talte om løst og fast. Vi skal blive bedre til at svare på hinandens mails i bestyrelsen. 

 

8. Generalforsamling 

- Der er blevet udarbejder dagsorden. 
- Tom, Poul, Cort, Monika genopstiller. 
 
Vores vedtægter er ved at blive gået igennem så vi kan få dem rettet til. 
- Følgende blev diskuteret: 
§2 bliver Fortrinsvis lavet om til hensyntagen.  
§7 Der skal, valg af Referent, valg af stemmeudvalg samt registrering af stemmer føres ind. 



§§ 8 og 9 er der også mulige ændringer til. 
(forslag til nye vedtægter er sendt rundt til bestyrelsen) 
 

9. Evaluering af fugleudstilling 

- Vi manglede fisk i nogle af akvarierne lørdag morgen, ikke i orden. 
Muligvis skal vi gøre mere ud af kvalitet frem for mængden. 
Vi skal have en fast tovholder på det. 
Navn på fisk. 
Evt. fornavn på personer der står på staden. 
 
- Auktion gentager vi igen til næste år.  
Rud tager kontakt til Fuglefolket for at høre  om det er muligt. 
Vi skal have flyttet om på placeringerne i lokalet næste gang. 

 

10. PR/Markedsføring (Nyhedsbrev, hjemmeside, facebook osv)  
- Det er målbart på hjemmesiden at vi har haft auktion, siden er gået fra aug. 390 hits til okt.– 1562 
hits. 
- På facebook har vi nu 121 likes på gruppen pt. + 18 fra sidste måned. I perioden 14-10 til 20-10 
har vi haft en rækkevide på 631. 
Som et forsøg har vi prøvet at ligge nyt op på siden ca. 2-3 dagen mellemrum, det kan ses i form af 
at vi for en større Rækkevide. 
Vi skal opfordre til at man klikker deltager på arrangementer. Samt til at dele opslag da vi på den 
måde kommer ud til en større målgruppe. 

 

- Der er blevet lavet to nye officiel mails. En til formanden Søren og en til Sekretær Monika 
formand@aarhus-akvarieforening.dk & sekretaer@aarhus-akvarieforening.dk. 

 

- I forbindelse med vores domæne er vi blevet bedet om at verificer vores CVR nr. der skal ligge 
rettes lidt kontakt oplysninger til før det kan lade sig gøre. Tom og Henrik får det rettet til. 
 

11. Bibliotek  
- Intet nyt. 
 

12. Evt.  

- Intet. 
 


