27/8-2016
Bestyrelsesmøde afholdt den 23/8/2016

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

1. Godkendelse af dagsorden
Vi laver et punkt 8 der hedder Opdræt, eller er dagsorden godkendt.
2. Siden sidst
D. 11/8 var Aarhus Akvarieforening inviteret ud til Rosenhøj Akvarieforening. Der mødte
15-20 medlemmer op til en aften med dejlig stemning.
Så har vi i Aarhus Akvarieforening fået nogle nye prøvemedlemmer.
3. Økonomi
Der står pt 52.081,06 kroner på kontoen.
4. Kommende A-møder
September og oktober mødet holdes i de nye ”prøve lokaler” på adressen Lokalcenter
Rosenvang, Rosenvang alle 76 8260 Viby j
Til september-mødet vil Rasmus Østergaard komme og fortælle om scaping akvarier, først
med foredrag/oplæg og derefter vise dette. Søren vil medbringe lys og pumpe.
Michael L, vil hente vores A-skilte, så disse vil stå synligt, ved de nye lokaler.
Søren skal have nogle nye aktionsnumre med til september-mødet.
Vi arbejder forsat på oplæg/foredrag til oktober og november-mødet,
Søren vil tage kontakt til Niels-Otto, Poul-Erik, Carsten Brandt og kim Mathiasen for at høre
disse om de ville kunne.
5. Kommende B-møde
Næste b- møde er tirsdag d. 27/9 2016 KL 19,00 ved Uffe.
6. Fremtiden
Bestyrelsen kunne godt tænke sig at der blev holdt nogle flere hjemmemøder og håber at
nogle medlemmer kunne tænke sig at holde disse. Derudover kunne vi godt tænke os en
tovholder der vil stå for planlægning af disse møder.

Fugleudstillingen

Vi har fået 10 meter plads til udstillingen af Aarhus Akvarieforening.
Vi vil se om vi ikke kan få lavet nogle scaping akvarier vi kan vise frem på udstillingen.
Derudover vil Uffe se om han kan få hans 720l akvarie op med rokker.
Søren vil muligvis udstille nogle kampfisk
På næste bestyrelsesmøde skal vi arrangere mere i forhold til fugleudstillingen.
Auktion på fugleudstilligen. D. 15/10 2016
Niels kontakter Jesper med henblik på at få lavet et program til storskærm, som vil
gøre det lettere for løber med hensyn til pris på auktionsvarene.
Vi skal have delt reklamer ud som fortæller om auktionen.
Tropica
Vi skal i Aarhus Akvarieforening til tropica lørdag d. 17/9 2016 KL 10,00 der er
bindende tilmelding, da tropica ønsker at vide hvor mange vi deltager.
Så husk at tilmelde jer Til Rud!!
Jubilærumsspisningen /fællesspisning
Vi skal holder en fællesspisning på Flammen (Århus) i forbindelse med vores
jubilæum. Aarhus Akvarieforening giver et tilskud på 100 kroner til fuldbyrdelige
medlemmer resten er egenbetaling, denne aften vil det også glæde os at se påhæng
(ægtefæller/kærester), disse får dog ikke tilskud.
Tilmelding skal ske til Monika på sekretærmailen senest d. 1/9 2016 eller på mødet
denne aften. Så husk tilmelding!!
(Pause)
7. PR/Markedsføring (Nyhedsbrev, hjemmeside, Facebook osv.)
Niels laver en hurtig gennemgang af hjemmesiden og viser dens mange fordele.
Søren vil i denne måned stå for nyhedsbrevet.
8. Opdræt
Vi skal have fortalt medlemmerne op reglerne inden for opdræt.

Vi har snakket om evt. at lave en lille internkonkurrence blandt alle de tilmeldte opdræt,
medlemmerne imellem, men skal have snakket mere om dette til næste b-møde.
9. . Gennemgang af beslutninger
Monika gennemgik beslutningerne.
10. . Evt.
Løs snak om Aarhus Akvarieforening.

