28/1 2016
Bestyrelsesmøde afholdt den 27/1 2016 hos Rud

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

1. Godkendelse af dagsorden
- Dagsorden blev godkendt.
2. Konstituere bestyrelsen
- Rud blev næstformand
- Monika blev sekretær.
3. Siden sidst.
- Vi har afholdt generalforsamling, hvor mange medlemmer var mødt op.
- Søren har snakket med formændene for to andre klubber om muligt samarbejde,
de skal senere mødes og snakke dette igennem.
4. Økonomi
-

Der er ikke sket det store siden sidst.

5. Kommende A-møder
- D. 4/2 har vi foredrag om fotografering af fisk.
- 3/3 er ikke fast lagt endnu, men søren arbejder på dette.
- 7/4 kommer ole fra Unimati i Randers og snakker om baggrunde filter og hvad der
til hører
- Maj er fast, men der er tale om at lave emner om, to emner er oppe at vende.
- Sommerafslutningen bliver hos Ole i Unimati i Randers.
6. Kommende B-møder
- Næste møde bliver d. 23/2 og afholdes ved Michael.

7. Fremtiden
-

DAU afholder generalforsamling søndag d. 28/2, Rud deltager, evt. Birger.
Poul skal betale kontingent til DAU så vi har stemmeret.
D: 13/2 2016 er vores tur til Hannover, de tilmeldte medlemmer skal huske deres
pas.

-

Vi har haft oppe at vende hvordan jubilæet skal afholdes, der skal laves et
jubilærumsudvalg som skal arbejde videre med dette.
Samarbejde med andre klubber inden for foredrag.
Et plejehjem har søgt AAF om hjælp til opstart af akvarium. Niels og Henrik
arbejder videre med dette, og vender tilbage når de har hat møde med
plejehjemmet.

9. Generalforsamlingen opsamling.
- Vi skal have sendt vedtægter, bestyrelsesliste og referat fra generalforsamlingen til
kommunen, dette står Rud for.
- Strukturering af A-møderne. Bestyrelsen vil arbejde på at møde 18:45 og klargøre
lokalet. Møderne starter kl 19:00. Bestyrelsen fortæller foredragsholder hvilken tid
han har at arbejde med.
- Uffe køber en ringklokke, så medlemmerne har bedre mulighed for at blive lukket
ind på biblioteket til a-møderne.

10. Pr, Facebook og hjemmeside
- Fra nu af kan medlemmerne af AAF tilmelde opdræt på vores egen hjemmeside,
Monika er blevet valgt af bestyrelsen som opdræts kontrollant.
- Hjemmesiden er fuld udbygget og har fået cms. Niels udsender vejledning omkring
siden.
- Facebook har vi 141 likes. Der kommer ca. en til to nye likes om ugen pt.
11. Bibliotek.
-

Der er ikke så meget gang i biblioteket, ændre dette sig ikke inden sommeren,
snakker vi om at lukke dette.

12. Evt.
-

Foreningen har nogle billeder, disse arbejder vi hen imod at få signeret af
kunstneren.
Der skal skrive til DAU om diplomer til vores medlemmer der har lavet
førstegangsopdræt

