
B-møde d. 25/10 2016 

Fremmødt: Niels, Birger, Uffe, Søren, Michael, Cort og Monika  

Afbud: Henrik, Poul og Rud.  

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Underpunktet fugleudstillingen, bliver både sat under ”siden sidst” men også 

”fremtiden”.  

Under ”fremtiden” vil der også komme et underpunktpunkt med præmier. 

Samt vil der komme et punkt med generalforsamling.  

 

2. Siden sidst.  

lokaler 

Vi har snakket med medlemmerne på sidste a-møde ang. lokaler i 

lokalcenteret. Det blev vedtaget at vi fra nu af afholder alle a-møder i 

lokalcenteret.  

 

Fugleudstillingen 

Vi har været på fugleudstillingen, hvor vi både havde en stand på selve 

udstillingen, men også afholdte auktion lørdag d. 15/10 2016.  

 

Torsdagen inden blev standen gjort klar med opstilling og dekorering af de 

udstillede akvarier. 

Der blev lavet scaping-akvarier til konkurrence for de besøgende der havde 

lyst til at stemme. Cort vandt igen i år, denne konkurrence. 

 

Lørdag afholdte vi en auktion mellem 11.00 – 17.15. 

Der var mange fremmødte og mange nummer.  

Vi nåede desværre kun de 567 nummer ug af de i alt 625 nummer, men det 

gav en total hammerslag på 27.520 kroner.  

 



På standen blev der snakket om fisk og akvarier sammen med de besøgene 

der kiggede forbi vores stand. Det har gjort vi har tegnet et par 

prøvemedlemmer.  

 

Søndag pakkede vi standen ned. En tak skal lyde til de medlemmer, der på 

den ene eller anden måde har hjulpet til ved fugleudstillingen og auktionen.  

 

3. Økonomi 

Kassereren var ikke tilstede. 

 

4. kommende a-møder.  

d. 3/11 2016 kommer TP discus og fortæller om discus. Der vil på dette møde, 

være mulighed for at købe 500 g frosset atemia til 50 kroner. Dog er det 

vigtigt at disse bliver bestilt ved Uffe (opkalde eller sms) på 41 41 38 33 

senest 1/11. 

 

Søren skal sende Uffe en besked eller mail med tidsplan for denne aften  

Niels vil sørge for at lave noget pr i forhold til denne aften.  

 

Formanden har snakket med kommunen ang., datoer for lokalcenterets 

lokaler resten af året men også i det nye.  

 

I december holder vi traditionen tro juleafslutning, med julegodter til den 

søde tand.  

 

Søren skal huske at medbringe ”rekvisitter” til Monika som hun kan komme 

en sløjfe om.  

Derud over står han også for indkøb at julegodter.  

 

5. kommende b-møde 

Michael holder næste b-møde d. 22/11 2016 KL 19.00 

 

 

 



6. fremtiden. 

Fugleudstillingen. 

vi i bestyrelsen har evalueret og snakket om fugleudstillingen og er blevet 

enige om at droppe denne i 2017. vi ligger for mange kræfter i den, i forhold 

til udbytte.  

Derfor vil vi gerne holde en selvstændig auktion, som vil blive holdt d. 28/10 

2017. vi skal nu på jagt efter lokaler osv.  

Niels vil allerede nu, sætte denne dato i vores kalender på hjemmesiden.  

 

”goder” til hjælpende medlemmer 

Vi har i bestyrelsen besluttet at arbejde videre med ”goder” til de medlemmer 

som hjælper til ved forskellige arrangementer, eks. Som fugleudstillingen, 

auktionen og andre tiltag.  

 

Præmier. 

Vi vil gerne belønne medlemmer som har gjort nogle ekstra ting i årets løb 

med en pris. Denne vil blive kaldt titlen ”årets ildsjæl” 

 

Ydre mere vil vi gerne belønne nogle af opdrættene med priser. Der vil blive 

udnævnt: 

Årets udfordring. 

Årets rookey 

Årets overraskelse.  

 

Generalforsamling.  

Søren, Rud, Monika, Niels samt de to suppleanter, er på valg i år.  

 

Vi har snakket om der er noget i vedtægterne der skulle ændres, dette var der 

ikke ønske om.  

 

Lokalcenteret. 

Søren snakker med lokalcenteret om vi evt. må sætte et skab op med lås til 

foreningen.  

Desuden skal vi have fundet en pris på et head set.  



Bibliotek. 

Da foreningen bibliotek ikke rigtig bliver benyttet, vælger vi at begynde at 

sælge ud af bøgerne på de næste auktioner.  

 

7. pr, marketing og Facebook.  

Niels laver reklameopslag ang. næste amøde med TP discus.  

 

Det giver stor positiv respons hver gang vi ligger noget op på Facebook.  

 

Vi snakker lidt om, om foreningen skal have mobilepay, dette vil Uffe tjekker 

mere op på.  

 

Birger vil gerne lave nyhedsbrev, så snart Monika har sendt ref. fra dette b-

møde.  

 

Niels skal have lavet en mail til Henrik som er tovholder for hjemmemøder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


