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Referat	  af	  generelforsamling	  Aarhus	  akvarium	  forening	  d.	  8/1	  2015.	  

1) Valg	  af	  dirigent,	  Referent	  samt	  stemmetæller.	  
Det	  blev	  enstemmigt	  vedtaget	  Søren	  Lund	  som	  dirigent.	  
Referent	  blev	  enstemmigt	  vedtaget	  Monika	  Isaksen.	  
Stemmetæller	  blev	  Rasmus	  Østergaard	  samt	  Biger	  Andersen.	  
Stemme	  berettiget	  stemmer	  27	  stemmer.	  
Desuden	  blev	  generelforsamlingen	  erklaget	  for	  lovlig.	  	  
	  

2) Bestyrelsens	  beretning	  af	  Formand	  Henrik	  Pedersen.	  
Der	  blev	  fortalt	  om	  de	  nye	  tiltag	  der	  er	  sket,	  det	  forgående	  år	  2014.	  
a) Fugleudstillingen	  
b) Monika	  Isaksen	  er	  blevet	  bibliotekar.	  
c) Der	  er	  pt.	  50	  medlemmer	  i	  foreningen.	  
d) Rune	  Richter	  er	  Ansat	  i	  et	  halvt	  år.	  	  
e) Der	  er	  planlagt	  Credotur	  d.	  18/1	  2015	  
f) Der	  arbejdes	  på	  en	  foreningsfisk.	  	  

	  
Der	  blev	  yderligere	  fortalt	  at	  der	  har	  været	  tilsyn	  i	  foreningens	  
depotkælder.	  Desværre	  er	  alle	  foreningens	  ting	  og	  sager	  væk,	  men	  der	  
blev	  reddet	  nogle	  reklamesandwitch.	  	  

Bestyrelsens	  beretning	  blev	  enstemmigt	  godkendt.	  	  
	  

3) Fremlæggelse	  af	  regnskab	  af	  Paul	  Haahr.	  	  
Foreningen	  har	  i	  2014	  haft	  et	  overskud	  på	  4.303,94	  kr.	  
Banksaldoen	  er	  slutningen	  af	  2014	  på	  51.460,79	  kr.	  	  
Budgettet	  blev	  enstemmigt	  godkendt.	  	  
	  

4) Budget	  til	  orientering	  af	  Paul	  Haahr.	  	  
Budget	  blev	  fremlagt	  til	  orientering.	  
Der	  var	  ingen	  kommentar	  til	  dette.	  	  
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5) Indkommende	  forslag.	  

Vedtægterne	  blev	  udleveret	  af	  formanden.	  

a) Der	  er	  stillet	  forslag,	  at	  i	  vedtægterne	  og	  andet,	  bliver	  Århus	  udskiftet	  
med	  Aarhus.	  	  
Dette	  blev	  enstemmigt	  vedtaget.	  	  
	  

b) Der	  er	  stillet	  forslag	  at	  sekratærposten	  udskiftet	  med	  en	  
bestyrelsespost,	  og	  der	  i	  stedet	  vælges	  3	  nye	  bestyrelsesmedlemmer	  i	  
de	  ulige	  år.	  	  
Dette	  kan	  ikke	  lade	  sig	  gøre,	  jf.	  vedtægterne,	  vi	  vender	  tilbage	  med	  nyt	  
forslag	  på	  næste	  generelforsamlingen.	  	  
	  

c) Forslag	  til	  at	  generelforsamlingen	  indkaldes	  elekronisk	  for	  dem	  der	  ikke	  
er	  elektroniske	  får	  forsat	  indkaldelse	  via	  brev.	  	  
Dette	  blev	  enstemmigt	  vedtaget.	  	  
	  

6) Fastsættelse	  af	  kontingent.	  	  
Dette	  forbliver	  uændret.	  	  
	  

7) Valg	  af	  bestyrelsesmedlemmer.	  
	  
a) Der	  blev	  valg	  mellem	  Henrik	  Pedersen	  og	  Søren	  Lund.	  	  

Søren	  Lund	  blev	  valgt	  til	  ny	  formand.	  	  
Med	  følgende	  stemmefordeling	  Henrik	  12	  stemmer	  og	  Søren	  15	  stemmer.	  	  

b) Rune	  Richter	  blev	  enstemmigt	  valgt	  til	  Sekratærposten.	  
c) Rud	  og	  Niels	  blev	  valgt	  til	  bestyrelsen	  efter	  valg	  mellem	  Niels,	  Rud	  og	  

Henrik.	  	  
Stemmefordeling	  Rud	  21	  stemmer,	  Niels	  20	  stemmer	  og	  Henrik	  10	  
stemmer.	  

d) Suppleanter,	  blev	  Henrik	  Pedersen	  samt	  Monika	  Isaksen.	  	  
e) Revisor	  blev	  enstemmigt	  vedtaget,	  Peter	  og	  Bodil.	  
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Vedtægterne	  skal	  efter	  følgende	  ses	  efter	  om	  der	  1	  eller	  2	  revisorer,	  
Revisorsuppleant,	  blev	  Erik	  busk	  efter	  enstemmigt	  vedtagelse.	  	  
	  

8) Evt.	  	  
a) Der	  søges	  en	  eller	  flere	  medlemmer	  til	  at	  arrangere	  hjemmemøde	  

	  
b) Der	  blev	  forslået	  at	  vi	  udarbejder	  et	  foreningsblad.	  	  

Det	  blev	  opfordret	  at	  hvis	  der	  er	  medlemmer	  der	  har	  lyst	  til	  at	  stå	  for	  det.	  	  
Er	  de	  meget	  velkommen.	  	  

c) Forslag	  fra	  medlemmer	  til	  diverse	  udflugter	  
Tropica	  
Hamburg.	  
Flensburg-‐	  Avifauna	  
Århus	  vand.	  	  
Levende	  foder	  tur.	  	  
Kattegatcenteret,	  Aqua,	  Randers	  regnskov,	  Atlantis	  og	  Nordsømuseet.	  	  
Tropeakvarier.	  
	  
	  

d) Forslag	  fra	  medlemmer	  til	  eventuelle	  fordrag.	  	  
Hvordan	  man	  laver	  sine	  egne	  baggrunde.	  
Tom	  snakker	  med	  Kim,	  og	  er	  ved	  at	  finde	  ud	  af	  noget.	  	  
Tony	  fra	  akvarievest.	  
Akvarieplanter	  evt.	  Mick,	  Claus	  eller	  personer	  fra	  andre	  lande.	  
Fotografering	  af	  fisk.	  
Muligvis	  samarbejde	  med	  andre	  foreninger.	  
Krystalrejer	  (Chris	  Lukhau)	  	  
Biotopisk.	  
Opstart	  a	  akvarier.	  
Rovfisk	  
Mand	  fra	  Fredericia	  (en	  der	  har	  haft	  sin	  egen	  butik)	  
	  

e) Foreningsfisken	  kunne	  evt.	  være	  en	  krystalreje.	  
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Der	  blev	  forslået	  at	  fisken	  kunne	  være	  to	  stk.	  i	  forskellige	  grader	  
Begynder/øvet,	  med	  præmie	  i	  opdræt.	  
	  

f) Lave	  en	  foto	  konkurence,	  for	  at	  få	  flere	  billeder	  til	  hjemmesiden	  samt	  face	  
book.	  
	  

g) Der	  er	  lavet	  en	  gruppe	  der	  tager	  sig	  af	  akvariet	  på	  kræftafdelingen	  på	  
kommunehospitalet.	  

	  
h) Hvis	  medlemmerne	  i	  foreningen	  endnu	  ikke	  har	  givet	  deres	  emailadresse,	  

bedes	  de	  gøre	  dette.	  	  
Til	  bestyrelsen	  eller	  til	  kasseren.	  	  
Mail	  adresserne	  kan	  ses	  på	  hjemmesiden	  eller	  i	  vores	  nyhedsbrev.	  

	  
i) Desuden	  vil	  bestyrelsen	  gerne	  modtage	  foto	  og	  andet	  spændende	  

materiale	  til	  hjemmesiden,	  facebook	  og	  nyhedsbreve.	  	  
	  
	  
	  
Takker	  for	  god	  ro	  og	  orden	  

	  

	  

Underskrevet	  dato.	  

	  

Referent	   	   	   	   	   Dirigent	  

	  

______________________	   	   	   ______________________	  

Monika	  Isaksen	   	   	   	   Søren	  Lund	  


