
5-1-2016 
 
Bestyrelsesmøde afholdt den 4/1 2016 hos Søren 
 
 

Referat 

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

1. Godkendelse af dagsorden  

- Dagsorden blev godkendt med rettelse på dato. 

 

2. Siden sidst  

- Tom valgte efter sidste B-møde at trække sig fra bestyrelsen. 
- Vi er blevet kontaktet af ang. Opstart og hjælp til akvarie på et plejehjem, det er aftalt at vi vender 
tilbage efter vores generelforsamling. 

- Mail ang. E-Boks er sendt vider til Poul. 

- Vores julemøde gik rigtig godt. Med god hyggelig stemning. 
- Søren skal til møde i forbindelse med aquadagen i Viborg, for at få rette til med nye regler og 
fordeling af midler. 

 

3. Økonomi 
- Poul var ikke mødt med har fremsendt regnskab på mail, samt budget for 2016. 
  

4. Kommende A-møder 
- 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. 

 

- Søren vil prøve at tage kontakt til div. for at få nogle foredrag på plads til marts og apil.  
Mulige emner: Alm. Selvskabsfiks, biotop akvarie, rejer, bakgrunde, planter, alger og labyrintisk.  

 

- Nye datoer for møde datoer efter sommer, har talt om følgende datoer. 

I 2016 

1/9 – 6/10 – 3/11 – 1/12 

I 2017 

12/1 – 2/2 – 2/3 – 6/4 – 4/5 

Rud taget kontakt til kommunen med vores ansøgning. 
 

5. Kommende B-møde 
- Bliver hos Rud d. 26/1 – 16 kl.19:00 

Vi talt om at flytte vores B-møder til Tirsdag fremover. 



 
6. Fremtiden  
- Rud og Søren er ved at planlægge en tur til Hanover. 
Vi talt om at evt. leje en bus alt efter antal tilmeldte. 
Vi skal huske på at man skal have billede - ID med. 

Budget 2000,00kr - 3000,00kr plus egen betaling fra medlemmer. 

 

- Foreningens 80 års jubilæum er budgetteret til 10.000kr 

 

7. Generalforsamling 

- Bestyrelsen forslår følgende til. 
Dirigent: Birger. 
Referent: Monika 
Indkommende forslag: Der er ikke kommet nogle udover dem bestyrelsen selv har. 
Bestyrelsen indstiller at kontingent forbliver uændret. 

 

- Søren har lavet en aftale med sin lokale købmand om pølser og brød. 
- Monika og Niels søger for at tage en gryde med. 

 
9. PR/Markedsføring (Nyhedsbrev, hjemmeside, facebook osv) 

- Hjemmesiden er færdig, det er nu blevet lavet så alle i bestyrerne kan få adgang til hjemmesiden. 
Det er lavet så der er dirigeret bruger adgang. 
- Der bliver udarbejdet en manual der til. 
Rune og Niels for udarbejdet en aftale så de vil yde support på hjemmesiden i en aftalt tid. 

På vores Facebook er vi nu oppe på 138 liks hvilket er en fremgang på 17 på to måneder.  
 

10. Bibliotek 
- Siden åbningen af biblioteket i sommers, er der kun blevet udlånt 2 bøger, hvis denne aktivitet 
forbliver så lav, er der blevet talt om at lukke biblioteket ned til sommer. 
 

11. Gennemgang af beslutninger 

- Kort gennem gang af hvad der er blevet besluttet. 

 

12. Evt.  
- intet 


