30/5 2016
Bestyrelsesmøde afholdt den 24/5 2016 hos Henrik

Referat
Fremmødt: Cort, Birger, Uffe, Søren, Rud, Henrik, Poul, Monika og Niels
Afbud: Michael

1. Godkendelse af dagsorden
- Dagsorden blev godkendt.
2. Siden sidst.
-

Thue har holdt foredrag - Et godt foredrag.
Vi har haft en tur til Nordjylland – En god tur med 25 deltager.
OBS til fremtidelige ture skal vi præcisere vigtigheden af tilmelding.
Der er blevet ryddet lidt op i deporter – Der vil blive solgt ud af nogle af tingene,
med tiden, vi vil i samme drag minimer vores behov for opmagasinering.

3. Økonomi
- Der står Kr. 54.325,- på kontoen
- Der skal ryddes ud i vores medlemslist. Laves en passiv list.
4. Kommende A-møder
- Næste a-møde er vores sommermøde hos Uffe (Akvariebiksen-Hammel) d. 2/6-16
kl.19:00
Uffe stiller grill til rådighed, den skal bare lige tørres af inden.
Uffe er afsat inde i butikken, resten af bestyrelsen står for det udenfor.
Søren køber øl og vand i Tyskland, samt laver aftale med lokal købmand om pølser
og brød.
Søren sender fil til prøvemedlemskab til Niels.
Niels sender fil til RAF kassere

- August mødet d. 11: Vi arbejder på at se om det er muligt at komme ud til Tropika.
5. Kommende B-møder
- Næset b-møde er hos Søren mandag d. 1/8-16 Kl.18:00 BEMÆRK KLOKKEN
HUSK AT TJEKKE JERS KALENDER FOR FERIE OG MEDLTILBAGE
6. Fremtiden
- Søren og Rud Evt. Uffe skal ud og tale med plejehjemmet i Viby på torsdag
(d.26-5-16)
for at se på mulighederne for at afholde vores a-møder der.
Hvis dette er mulig vil vi se om vi kan holde vores møder i okt. og sep. der. hvor efter
vi vil lave evaluering på dette.

- Vores jubilæum, vi rettet vores invitation lidt til. Så det nu er muligt at tage sin
partner med mod egen betaling. Foreningen betaler for vores Æresmedlemmer.
100,00 kr pr. medlem. Prøve betaler for sig selv.

- Vores opdræt konkurrence. Vi se om det er muligt at lave det sådan at man kan
anmelde sin opdræt på a-møderne.
- Søren har været til møde med Viborg og Silkeborg ang. Auqa dagen.
Reglerne er blevet rettet til.
Der er lavet aftale om at vi kan låne af dem igen i forbindelse med vores auktion.
- Søren laver nye nummer til vores egen a-møde auktion.
7. Pr/Marketing
- Niels sender noget nyt ud til vores medlemme om jubilæumet, samt lidt om vores
sommerafslutning.
- Vi stiller os selv et spørgsmål. Hvad er vores målgruppe?
Hvad bygger vi på? Info – spændene foredrag – support. Vores Facebook og
hjemmeside hænger ikke lige sammen med vores gennemsnit aldre.
Vi skal hjem og summer over hvad vores værdier er.
Mulige emner:
Tag en ven med – Film et foredrag mm. – Tag billeder – Skal vi lave en workhop?
- Birger udarbejder et idekatalog om emnet, til næste b-møde.
8. Gennemgang af beslutninger
- Gennemgang af beslutninger i Referatet.
9. Evt.
- intet
Punkter til kommende b-møder:
Tur til den blå planet.
Fugle udstilling
Aqua auktion

