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Bestyrelsesmøde afholdt mandag den 27. april 2015 hos Paul Haahr

Referat
Fremmødt Søren, Niels, Monika, Rud, Cort, Paul, Henrik og Rune
1. Godkendelse af dagsorden
 Punkt "bibliotek" tilføjes
2. Siden sidst herunder samarbejdskatalog
 Utraditionelt møde gik godt med god hygge
 Tip en 13'er var en succes
 To nye medlemmer
 Muligvis flere nye medlemmer på vej
3. Økonomi (kontingent)
 Prøvemedlemskab som påbegyndes ved sommerfesten
 Prøvemedlemskab er gældende ved foreningens arrangementer
 Foreningens saldo er 53.000kr
 47 betalende medlemmer
 Lift 1500kr/året
 6 nye medlemmer i 2015
4. Kommende A-møder (næste sæson)
 Der er styr på de næste to møder
 Næste møder kommer Tonny om hans liv med akvariefisk
 Til hjemmemøde (12/5) medbringer Monika kage og Niels Ventzel sørger for
drikkevarer (Brian videreformidler denne oplysning)
 Møde efter hjemmemødet er sommerafslutningen, facebook skal bruges til
annoncering af dette arrangement
 Niels og Monika med bringer grill ved sommerafslutning
 Søren køber drikkevarer til junimødet
 Planlægning af næste sæson sker når der er kendskab til de nye datoer
5. Kommende B-møde?
 Kommende b-møde afholdes tirsdag den 26. maj kl. 19 ved Rune på Grønland
(Grønland 45 st. tv.)
 B-møde i juni (med planlægning af efteråret)
6. Fremtiden
 Fokus på at få flere nye medlemmer
 Prøvemedlemskabet søsættes i forbindelse med sommerfesten
 Indkommet forslag om at få laves en plakat med info omkring foreningen for at
synliggøre os selv (evt. til brug i forretninger og lign.), udkast udarbejdes af
Søren og Rune
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En "tag din ven med" aften hvor der evt. kunne uddeles gratis medlemskaber til
de venner som er taget med
 Andre sociale medier tages op på et senere tidspunkt, i øjeblikket er
hjemmeside og facebook nok
 Oprettelse af arrangementer på akvariesiden.dk's åbne kalender
7. Nyhedsbrev
 Sædvanlige arbejdsgang
 Sommerfesten samt hjemmemødet skal annonceres i nyhedsbrevet
 Skrive ind at man kan forære foreningens sine akvariebøger
8. Jubilæumsudstilling
 Udvide samarbejde med fugleforeningen generelt
 Fest i stedet for jubilæumsudstilling (pilles ud af dagsorden og tilføjes når
festen er nærmere)
9. Hjemmesiden/Facebook
 Ny hjemmeside kommer op inden for en uges tid
 Facebookside har 95 likes
 Opfordre medlemmer til at benytte sig af vores facebook
 Påmindelser om møder via facebook og email
 Påmindelse via email automatisk fra hjemmeside
10.Biblbiotek
 Alle bøger er skrevet ind
 Flere bøger er udlånt for rigtig mange år siden og forsøges ikke at blive hentet
hjem igen
 Der er købt 3 nye bøger
 Der skal fastsættes et regelsæt for lån af bøger:
o Man skal være gyldigt (betalende medlem) medlem for at låne i biblioteket
o Maks antal bøger er 3 bøger
 Bødetakster:
o 3 bøder og efterfølgende skal bogen erstattes
 Fast punkt på dagsordenen fremadrettet som hedder bibliotek
 iPad til registrering af indlån og udlån (iPad fra Cort)
 Bibliotekaren har fået udleveret nøgler
11. Evt.
 Kontaktoplysninger er ukorrekte flere steder
 Søren hiver fat i DAU ift. Kontaktoplysninger
 Standard blanket til registrering af nye medlemmer (Paul laver dette)

