
1-12-2015 
 
Bestyrelsesmøde afholdt den 30/11 2015 hos Monika og Niels 
 
 

Referat 

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

1. Godkendelse af dagsorden  

- Dagsorden blev godkendt. 

 

2. Siden sidst  

- Tiden løb meget hurtigt på sidste a-møde, det betød at vi ikke nåede alt på auktionen. Ud over 
dette et rigtig flot fremmøde. 

- Søren har haft afholdt hjemmemøde. Her var der også god opbakning af både nye og gamle 
medlemmer. 
- Der har været afholdt messe i skive.  
 

3. Økonomi 
- afbud fra Poul. 
 
Det blev besluttet at der skulle udbetales 300,00kr til de 3 personer som har kørt og lagt bil til ved 
fugleudstillingen. 

  

4. Kommende A-møder 
- December 10/12 Juleafslutning. 

- Januar 14/1 2016 Generalforsamling. 

- Februar 4/2 2016 Foredrag om Foto af fisk 

- Marts 3/3 2016 

- April 7/4 2016 

- Maj 12/5 2016 Foredrag om Akvarie fisk i havedammen. 

 

- Vi skal bliver beder til at overholde tiden i forbindelse med foredrag. Evt. have revideret aktions 
reglerne, vi tager det med som punkt på generelforsamlingen.  

 

- Juleafslutningen 10/12 
Niels har lavet en lille dias show. 
Vi laver en lille pakkeleg. 
Rud tager terninger med. 
Skal opfordre til en at komme med ideer til emner på generelforsamlingen. 
Gløgg og æbleskiver købes på dagen. 

Søren står for slik. 
Niels og Monika tager gryde med. 



 
 

5. Kommende B-møde  
- 5/1 2016 Hos Søren 

 
6. Fremtiden  
- ingen ting. 

  

 7. Generalforsamling 

- Der er blevet udarbejder dagsorden og indkaldelse. 
 
- Vi gennemgik forslag til vedtægtsændringer. 
Ændringer af §§ 2,4 og dele af 8. 
 
I forbindelse med §8 er der et forslag om at bestyrelsen konstituerer sig selv foruden Formand og 
kasser. 
Blev der stemt. 4 for, Tom stemt imod og 2 blank. 

 

9. PR/Markedsføring (Nyhedsbrev, hjemmeside, facebook osv)  
- Niels og Rune er ved at udarbejde et udkast til aftale med support af hjemmeside i fremtid. 
Der er kommet styr på vores CVR versificering. 

 

10. Bibliotek  
- Intet nyt. 

Ud over om vi evt. skulle til at abo. På tropical Fish hoppy. 
 

11. Gennemgang af beslutninger  
- Kort gennem gang af hvad der er blevet besluttet. 

 

12. Evt.  
- Skal have styr på hvem der har kontakt til hvem, hvad og hvor. 
 


