Referat af bestyrelsesmøde 30/3 2015
Fremmødt: Cort, Rud, Søren, Brian, Niels, Monika
Afbud fra: Henrik, Rune, Tom, Paul
1. Godkendelse af dagsorden
- Godkendt
2. Siden sidst
- Der er ikke sket så meget udover at der har været messe i Viborg, vi kom med 4 personer fra Aarhus
3. Økonomi (Kontigent)
- Status Quo.
4. Kommende a-møder
- Hans Martin kommer d. 9 april. Søren laver en lille tip en 13ér til efter pausen.
d. 7 maj kommer Tonny Brandt
d. 4 juni sommerafslutning hos Uffe
5. Kommende B-møde hos Paul?
- Næste B-møde bliver hos Paul d. 27 april
6. Fremtid
- hvilken vej skal vi arbejde hen i mod? Skal vi have flere medlemmer? Forblive som vi er nu?
Vi har drøftet hvordan kan foreningen blive mere synligt i form af pr., udstillinger, hvordan kommer vi i
vækst/flere medlemmer?
Skal vi reklamere ved at tage ud og stå ved butikker?
Skal vi have forskellige medlemsskaber.
Arbejde på noget mere socialt, flere udflugter, med start i det små.
Hvordan kan vi som bestyrelse gå forrest?
Vi skal have gang i vores hjemmemøder igen, måske det hjælper hvis bestyrelsen giver kaffe og kage til
hjemmemøderne.
Første hjemmemøde i år bliver hos Niels Ventzel d. 12 maj kl.19:00
Søren vil se at få et møde i hus hos Peter Clausen.
Mangler stadigvæk en tovholder.
For at se om det kan være med til at give nye medlemmer blev det besluttet at vi prøver at uddele
gratis prøve medlemsskaber (max 1 pr. husstand og 1 år) Starter ved sommer afslutningen med at dele
lidt ud sammen med en lille pølse evt.
Vi skal have gang i opdræt konkurrencen igen.
d. 3-8 oktober er det åbenhus hos Tropica.

arbejder på at kommer ned til Claus Troppeakvarier i sep. For at komme til at bygge yngle akvarier.
7. Nyhedsbrev
- Sendes ud Mandag / tirsdag før b-møde
8. Jubilæumsudstilling
- En lille udstilling i Storcenter Nord
Evt. en støre sommerfest for vores medlemmer, invitere særlige gæster der på en eller anden måde har
gjort noget for foreningen.
Støre udstilling ved fugludstillingen, evt. ud sammen med dem og lave lidt mere pr.
9. Samarbejdskatalog
- De 3 formænd fra klubberne Viborg, Randers og Aarhus udarbejder materiale.
10. Hjemmesiden/Facebook
- Der er pt. 95 likes på vores Facebook side, på 14 dage ca. 6 nye. Skal til at bruge siden mere for at
komme ud til en større målgruppe.
Den nye hjemmeside er klar om en god måned, står stille pt. grundet eksamme.
Mails i fremtiden.
Sorter groft før i sender rundt, send evt. til formand inden ellers vent til næste b-møde.
Husk at tjekke modtager på mails inde i svare, det er kun bestyrelsen mail der skal stå i modtager.
11. EVT.
- Der skal laves en gennemgang af vores vedtægter så de er klar til afstemning ved næste
generelforsamling. (januar 2016)

