Bestyrelsesmøde d. 22/11-2016
Fremmødt: Monika, Henrik, Uffe, Michael, Søren, Cort, Niels, Birger
Afbud: Rud og Poul

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er blevet godkendt, uden rettelser.
2. Siden sidst
Til sidste foreningsmøde, skulle vi have haft besøg af TP discus. Dette blev
desværre aflyst, men vi var så heldige at Bodil kom til undsætning, og holdte
et foredrag. Vi håber at vi i det nye år kan få besøg af TP Discus.
Viborg Akvarieforening inviterede Aarhus akvarieforenings medlemmer til et
fordrage. Vi var et par stykker afsted til en hyggelig aften.
DAU er nu kommet på facebook, så vi alle kan følge dem der.
3. Økonomi
Der står ca. 55.900 kroner på kontoen.
4. Kommende A-møder
Næste møde er torsdag d. 1/12 hvor vi holder julehygge. Der vil blive serveret
dejlige julegodter til ganen, arrangeret lidt leg og forhåbentligt skabt en rigtig
dejlig julestemning.
Søren vil medbringe nogle terninger, gaver samt at snakke med hans lokale
købmand om diverse godter.
Cort vil prøve at ligge nogle billeder, fra forskellige arrangementer i 2016 over
på en USB key, som vi vil vise denne aften.
Denne aften vil bestyrelsen også kåre årets ildsjæl i Aarhus Akvarieforening.

5. Kommende B-møde
Næste bestyrelsesmøde vil blive afholdt af Monika og Niels d. 3/1 2017

6. Fremtiden
Søren har snakket med lokalcenterets pedel, om vi evt kan få et skab op til
foreningen.
Vi skal have købt et headset til foreningen ud til lokalcenteret, dette vil Birger
tage sig af.
Vi har snakket om at foreningen skal ud og markedsføre sig selv, ved
forskellige akvarie og dyrebutikker, så folk bliver opmærksomme på at
foreningen eksistere. Uffe og søren har snakket med petworld om dette
kunne lade sig gøre, de vil vende tilbage til os med svar.
Generalforsamling.
Efter flere medlemmers ønske, vil alle i bestyrelsen side ved langbord under
generalforsamlingen så alle kan se dem.
Vi vil også i år prøve et nye tiltag til dagsorden. I år vil vi skrive på dagsorden
hvem som bestyrelsen indstiller/forslår til valg af forskellige poster.
Vi skal have opdateret medlemslisten, så vi kan se hvem vi skal sende
indkaldelsen ud til elektronisk og med post.
Samt hvem der har betalt kontingent og har stemmeret til denne aften.
7. Pr, Marketing, Facebook og hjemmesiden.
Niels vil lave et elektronisk julekort, som vi sender ud til forskellige
samarbejdspartner og andre akvarieforeninger, for at takke dem for det
forgangene år og ønske dem en glædelig jul.
Vi er fået rigtig mange likes på Facebook efter vores auktion ved
fugleudstillingen.

Vi er nogle i bestyrrelsen som får nogle fejlmails, disse skal rettes.
Vi skal have ændret adressen til lokalcenteret i vores flayer.

