
4/5-2016 
 
Bestyrelsesmøde afholdt den 3/5 2016 ved Birger.  
 
 

Referat 

 
 
Fremmødt: Michael, Uffe, Cort, Birger, Rud, Søren, Henrik, Monika og Niels 
Afbud: Poul.  
 
 
1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden blev godkendt.  

 

2. Siden sidst  

Der har været foredrag i Silkeborg om L-maller. Århus Akvarieforening var inviteret med, og vi 
mødte 4-5 stykker op.  

 

Søren har snakket med Århus kommune ang. plejehjemsfisk. Han arbejder videre med dette, og 
ang. muligt lån af lokaler.  

 

Søren, Kenneth og Michael (tre formand) vil forsat få et samarbejde op at stå, men de har endnu 
ikke haft mulighed for at mødes, dette vil blive gjort i nærmeste fremtid.  

 

Det er blevet offentliggjort at der bliver en messe i Køge.  

 

Da Poul ikke var til stede, ved vi ikke noget nyt om nemid og eboks.  

 

3. Økonomi 

Kasseren var ikke til stede.  

 
 4. Kommende A-møder 

I maj måned Kommer Mogens og fortæller om fisk i havedammen. Han kommer med bussen 888 
Og Michael henter ham på stationen i Århus.  

 

I juni måned skal vi holde vores årlige sommerafslutning. I år vil den forgå i Randers hos Ole i 
Unimati.  

 

I det kommende år har vi fået følgende Datoer til afholdelse a vores Akvariemøder. 

 

1/9 2016 

13/10 2016 

3/11 2016 

1/12 2016 

 

12/1 2017 

2/2 2017 

2/3 2017 

13/4 2017 

4/5 2017 

 



5. Kommende B-møde 

Næste bestyrelsesmøde vil blive ved Henrik tirsdag d. 24/5 kl 19,00 
 

6. Fremtiden  
Niels Monika og Uffe arbejder videre på en evt. Fællesspisning på Flammen i Århus, for at fejre 
vores jubilæum. Der vil blive en egenbetaling, men med et lille tilskud fra foreningen.  

Monika kontakter Flammen og snakker med dem.  

 

Søndag d. 8/5 har vi vores tur til Nordjylland. Det er slut for tilmeldinger, men der er tilmeldt omkring 
20 medlemmer.  

Rud vil sørge for at købe morgenbrød, men Michael køber tilbehøret.  

 

Vi skal have fundet et nyt sted at kunne opbevare foreningens ting. Og henviser til at hvis et 
medlem har et tørt sted de ville kunne opbevare dette, kan de kontakte bestyrelsen.  

 

Vi har mange ting i foreningen, Vi er nogle stykker fra bestyrelsen som tager ud og kigger hvilke ting 
vi har stående. 

 

Der vil blive holdt auktion d. 15/10 i forbindelse med fugleudstillingen.  

 

 
7. PR/Markedsføring (Nyhedsbrev, hjemmeside, facebook osv) 
Der er ikke sket det store siden sidst. Vi får stadig flere og flere likes på vores facebookside.  
 

Niels vil lave nogle reklamer i forbindelse med, auktion, fællesspisning, sommerafslutning 
akvadagen osv.  

 

Niels vil lave nogle navneskilte, så nye medlemmer kan se hvem der er i bestyrelsen på vores 
mødeaftner.  

 

Søren skriver kommende nyhedsbrev.  

 

8. Billeder,  

Vi har nogle billeder til at hænge ved et tidligere medlem, de vil nu blive hentet, så vi kan få dem 
signeret af maleren selv.  
 

10. Evt.  
Vi snakkede lidt om hvordan vi i fremtiden ville kunne få flere medlemmer, og hvordan vi kan gøre 
tingene bedre for allerede eksisterende medlemmer.  
 


