Bestyrelsesmøde d. 27/9-2016
Fremmødt: Søren, Uffe, Cort, Rud, Birger, Niels og Monika
Afbud: Henrik, Paul og Michael.
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden blev godkendt, dog med ekstra punkter.
2. Siden sidst.
Vi har været en tur til Tropica, hvor 27-28 medlemmer og prøvemedlemmer
mødte op til en gennemgang af virksomheden, samt en rundvisning og tilslut
en god handel med gode tilbud.
Tirsdag d. 18/9 havde vi jubilærumsspisning på flammen i Århus. Det var en
rigtig hyggelig aften, hvor vi også fik lov at hilse på nogle af påhængende til
medlemmerne. Dejlig aften, med god mad og drikke, og selvfølgelig en masse
snak der gik i fisk 
Rud har hentet et akvarie, vi i foreningen har fået doneret. Det vil blive solgt
på auktionen til fugleudstillingen, og pengene går til foreningen.
3. økonomi
kassereren var ikke til stede, men der er ikke sket det store siden sidste møde.
4. Kommende a- møder.
Søren har snakket med Niels Otto, som gerne vil komme d. 6/10 og fortælle
om rejer.
5. Kommende b- møde.
Vil blive holde d. 25/10 ved Birger.
6. Fremtiden.
Rud og Cort vil finde en løsning på flytning af sygehusakvariet.
Standen på fugleudstillingen.
Vi har følgende akvarier med til udstillingen
 Uffes 720 liter med rokker






Scaping akvarier
Søren vil medbringe nogle kampfisk
Rasmus medbringer scapingakvarier
Muligvis et planteakvarie fra John bardino.

Søren vil udarbejde en plan for vagter.
Cort henter scapingakvarierne, tandlægeakvariet samt ledninger og duge.
Dem der har lyst til at lave et scapingakvarie, kan komme og gøre det, torsdagen
inden fugleudstillingen (tor. 13/10) fra KL 18,00 ved firmasport.
Søren snakker med tropica og finder ud af noget med lys
Vi skal have fundet ud af hvordan vi pakker Uffes akvarie ned, og får hans fisk flytter
efter fugleudstillingen.
Vi skulle gerne have 2-3 mand der kan hjælpe med nedtællingen om søndagen.
Vi sælger de udstillede scapingakvarier, til 450 på udstillingen, men dem der har
lavet og pyntet akvarier, kan købe det for 400 kroner. Tingene i akvarierne som
medlemmer selv har medbragt og pyntet med medfølger ikke. Hvis de ikke bliver
solgt, vil de ryge tilbage på depot.
Søren laver skilte til standen.
Søren medbringer labelmaskine.
Fugleudstillingen auktion.
Søren, Rud og Uffe tager til Viborg og henter reolerne. Søren finder ud af hvornår
dette kan lade sig gøre.
Cort er ansvarlig for at auktionsrummet er klar til lørdag.
Søren medbringer numre, computer og hæfteklammer til auktionen.
Cort og Uffe styre kontrollen af varerne
Uffe tager poser med, som folk kan købe hvis deres poser ikke bliver godkendte
Cort og Rud indskriver numre.
Jesper arbejder på at lave et computerprogram som gør det nemmere at se prisen
under selve auktionen

Søren og Rud finder ud af noget med en projekter.
Uffe og en anden står for plukning af numre under auktionen.
Indleveringen starter KL 9.00
Jesper og Niels vil stå for indtastningen under auktionen.
Søren er auktionarius.
Vi skal bruge 2*2eller 2*3 løbere.
Vi skal have en kasseansvarlig.
Brok mester bliver Uffe.
Indtasterne er ansvarlige for udbetalling sammen med kasseansvarlig.
Tidsplan





8-8.30 morgenmad
9.00 indlevering
11.00 auktionen starter.
17.00 auktionen slutter.

7. Lokaler.
Vi skal have hørt vores medlemmer om de er for eller imod lokalerne på
lokalcenteret.
Rud henter sodavand på biblioteket til næste møde.
8. Hjemmemøder.
Henrik Borgen er blevet tovholder for dette. Han vil blive tilbudt sin egen emailadresse til dette formål.
9. pr, marketing Facebook og hjemmeside.
Vi skal bruge Facebook, til at reklamere for vores ture og auktionen på
fugleudstillingen.
Søren laver nyhedsbrev.

Niels opdaterer hjemmesiden med kommende foredrag.
10.næstformand
Da næstformanden i en periode er forhindret i foreningens arbejde, vil Birger
træde ind som medlem.

-

